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Rinkimai nelaimėję daugumos 
KAS NAUJA KANADOJE

LAIMĖJO NEAIŠKIOS PARTIJOS IR NEŽINOMI 
ŽMONĖS

NEI ALŽYRE, NEI INDOKINIJOJE TVARKOS 
DAR NĖRA.

Rusk išvyko taikyti NATO dalyvius.

KLB KRAŠTO VALDYBOS POSĖDIS PRIEŠ 
VASAROS ATSOTOGAS

SAVAITĖ, kuri pas mus pra 
bėgo ypatingai įtemptoje >»• 
mosferoje, ir kituose kraštuo 
se nebuvo rami ir paprasta 
Bendrai, paskutiniai laikai

ŽMONIJOJE REIŠKIASI 
QIDELIU NERVINGUMU.

Įtampa tiek kartais pakyla, 
kad atrodo, jog prasiverš ko 
kia revoliucija ar karu. Bei 
viskas sustivarko, apsdėvi n 
pamažu nublunka, ,

KAIP BERLYNO 
KLAUSIMAS, 

kuris jau prieš kelis metus ou 
vo paprekalautas nedelsiamai 
išspręsti, bet ir ligšiol neišsp 
ręstas, u dar nematyt., kada 
bus išspręstas, o gal draugpe ii 
Pabaltijo ir kitų sovietijos oku 
puotų kraštų klausimu...
DVI PROŠVAISTĖS praėju 
šią savaitę sukėlė šiokių toki'; 
vilčių. Viena:

LAOSE SUDARYTA 
KOALICIJA

ir baigtas karas.
Pagaliau susitarė trys kimi 

gaikščiai ar princai, ai iu.ra 
liai: Boun Oumš Souvann« 
Phouma ir Souphanouvong ,r 
sju)darė koalicinę Laoso oil 
džią, kurių apsidžiaugė uiaugr 
Chruščiovas ir Kennedy ..

Kad Chiučiovas džiaugiasi, 
galim suprasti, nes Laoso kom 
binacija jam yra palankesnė, 
negu buvo Čekoslovukųc j= 
prie Benešo, bet ar ilg«i džia 
ugsis Kennedy, tai didelis klau 
simas...

Antra:
ALŽYRO TERODISTA1 
NUTRAUKĖ TERORĄ. 
Tai nelauktas reiškinys, nes 

dienų prieš tai jie buvo pa 
skelbę, pradėsią tokį terorą, 
jog akmens ant akmens nebe 
liksią... Nors ir nelabai patik.' 
ma, kad teroras nutrauktas, 
nes galvojama, ar nebus čia ko 
kio pikto sumanymo n apga 
vystės, bet jeigu teroro veiks 
mai sulaikyti, gal OAS oepro 
tybei bus išsekusi viltis ką 
nors teroru pasiekti.
SĄMOKSLAS NUŽUDYTI 

DE GAULLE 
susektas ir yra nepasisekęs 
De Gaulle apvažinėjo tinas 
Prancūzijos sritis ir laimingai 
sugrįžo. Jį Prancūzijos žmo 
nes supranta ir pritaria jo oar 
bams. Bet opozicija jam diuė 
ja.
DE GAULLE nepritana puli 
tinei Europos vienybei n 
negalima pagirti, nes

EUROPA IŠLIKS 
TIKTAI VIENINGA 

būdama ir atsirėmusi į Atlani • 
sąjungą. Vis dėlto keista, k.< 1 
De Gaulle to nemato.

Galimas dalykas, kad Dc 
Gaulle geriau pažįsta ir geri;.!' 
supranta Sovietų Rusiją, negu 
kiti Vakarų politikai, ypač — 
Amerikonai, bet čia gali būti 
ir tam tikro De Gaulle politika 
vimo.

AMERIKA NENORI 
RUSIJOS PAKLUPDYT1 

ir priversti ją kapituliuoti. 
AMERIKA laikosi senus t.a 
dicijos — Rusija turi būti di 
dėlė ir verta Amerikos partne 
rė. Rusijai subyrėjus, nebus 
su kuo Amerikai bendiauti... 
O De Gaulle gerai žino, kiu 
Rusija — tai pastatas molinė 
mis kojomsi... I odėl ir Prai; 
CŪzija gali pažaisti ,.didelės ir 
savarankiškos valstybės“ vaid 
merų. Ir kodėl nepažalsU,

gu Jugoslavija su Lenkija gali 
žaisti? Ir dar kaip.

DEL JŲ KEIČIAMI 
JAV ĮSTATYMAI...

Amerika palaiko ir Lenkiją 
ir Jugoslaviją, kad nesugniaž 
tų... JAV senato pataisa, Jrau 
džianti teikti pagalbą komunis 
tams, galiojo tiktai vieną ū;e 
ną... Ne tiktai Kennedy, bet u 
JAV senatas pasigailėjo komu 
nistų Jugoslavijoje n Lenki 
joje...
DĖL NENORO PASPAUS 

TI SOVIET1JĄ
dažnai įvyksta ne tiktai Dc 
Gaulle, bet ir Adenaueiio su 
sikirtimų su Kennedy.
ADENAUERIS taip pat tv 
tai laikosi. Jo griežta laikysena 
su bolševikais

JAU PAKLUPDĖ PRIEŠ 
SAVE ULBRECHTĄ, 

kuris be jokios sarmatos :au 
prašo jį gelbėti iš krizes. Ade 
naueris jam aiškiai atsakė: 
Duosime pagalbą, bet nugrian 
kite Berlyno sieną... Gera są 
lyga. Bet... Amerika įtaigoja 
nuolaidas...

POLITINIS ŽAIDIMAS 
Vakarų su Sovietija tebevyks 
ta.
RUSK, viešai kalbėdamas pa 
smerkė Sov. Rusijos nesutik; 
mą kontroliuoti nusiginklavi 
mą ir atominius bandymus, es 
pasak Rusk, JAV niek i iš So 
vietų nereikalauja daugiau, K' 
ji pati nepildytų, bet S< v. Ra 
sija atsisako ir žlugdo visą rei 
kalą. Tuo tarpu, pasak Rusk,

PAVOJAI DIDĖJA: 
kad daugėja atomine energija 
apsirūpinančių šalių kiekis; 
kad yra galimas netikėtas ka 
ras; kad erdvės gali tapti nau 
ja karo arena; kad kyia te m 
nikinė pažanga. Viskam reika 
linga kontrolė ir todėl Rusija 
greit įsitikins, kad kontrolė ne 
išvengiama.

JAV karo ministeris Macna 
inara, lyg į Chruščiovo baugi 

nančius pareikmus atsakyda 
mas, pareiškė, kad
AMERIKA A GINKLAMS 
PASKYRĖ 15 M1L1ARDŲ 

DOLERIŲ.
Priešą, jis sakė, reiKia su 

mušti bendromis jėgomis. N A 
I O, kuri yra mūsų apsauga 
mūsų bus apginkluota atomi 
niais ginklais ir mūsų pasipric 
šinimas agresijai turi būti ben 
<lras, globaliniu mastu. NATO 
buvo sudaryta, kai Sovietai 
pradėjją Įgrobimus: pagrobė 
Europos rytus ir vidurį, kesi 
nosi į Graikiją, Iraną, kai pra 
dėjo grobimus Azijoje...
ADENAUERIS, nuvykęs Ber 
lynan darbininkų sukilimo su
kaktuvių proga, pasakė kalbą 
ir kreipėsi į rytinio Berlyno 
gyventojus siekti vienybės n 
visos Vokietijos apsijungimo. 
Jis pareiškė kad jau 3 su pu 
se miliono vokiečių iš rytines 
Ve kieti jos perbėgo į Vakari 
nę. Nežmoniška, kad komunis 
tai, palaikomi Maskvos, šaudo 
į žmones. Nežmoniška, kad ir 
Rusija, kuri pasisako uz tautų 
teisę apsispręsti, šitos sąlygos 
nepripažįsta vokiečiams.
BRAZILIJA Sant Jago var 
zybose nugalėjo Čekoslovakiją 
ir atlaikė futbolo čempionatą 
3 :2 pasekme.

— Savivaldybių rinkimuose 
Italijoje Fanfani laimėjo, bet 
sumažėjo.

RINKIMŲ spėjimas, kurt pa 
darė savaitę prieš rinkimu, 
birželio 13 dieną, Kanados vL 
šosios nuomonės tyrimų institu 
tas (The Gallup Poll) rode 
šiuos duomenis: 
Progresyviųjų kor»;ervč 36% 
'Liberalų ............................ 33%
Naujos demokr. partijos 12% 
Socialinio kredito part. 13% 
Kitų partijų ...................... 1%

INSTITUTO SPĖJIMAS, 
palyginus su jo gi spėjimo duo 
menimis, gautais gegužės 2 e 
dieną, pakito tokiu būdu, kad 
sumažėjo liberalai iš 44% į 
36% ir padidėjo NDP iš 1C% 
j 12% ir Sue. kredit. iš 9% j 
13%.

Institutas gyrėsi, kad 1958 
metų rinkimus atspėjęs, todėl 
manąs, kad ir šių rinkimų i.i 
sius atspėsiąs... Dabar gi jau 
matomi

ŠIŲ RINKIMŲ VAISIAI:
Prog. konservatoriai 11/(208', 
Liberalai ................. 95 (48)
N. Demokratų partija 19 (8)
Socialiu, krediti part. 30 (0)
Kitų................................4 (i)
Viso ............................. 265(265)

Šie skaičiai dar ne ga’ur 
mai, bet ir iš to jau aišku, kad 
nė vieno partija nesurinko „u 
soliutinio parlamente vietų 
skaičiaus, todėl susidarė to 
kios sąlygos: arba paleisti ‘ik 
ką išrinktasis parlamentas ir 
daryti naujus rinkimus, area 
sudaryti iš dviejų ar trijų pai 
tijų koalicinę vyriausybę, k«i 
Kanadoje nepraktikuojama 
todėl spėjama, kad po pusme 
Cio bus nauji rinkimai.

ŠIE RINKIMAI ĮDOMŪS 
KEISTUMAIS

Vakarinės provincijos, Br 
Kolumbija ir Alberta, kur iig 
šiol valdžia buvo Soc. kred: 
to partijos rankose, teišrinko 
tiktai po du tos partijos alsto 
vus ir labai nustebo, kad Quo 
becas išrinko 26. Ontario, bu

KITOS ŽINIOS
— JAV veda derybas su Pa 

narna dėl kanalo.
— Venezueloje komunistai 

vykdo tokį pat terorą, kaip Ai 
žyre nacionalistai.

— OAS atšaukė susitarimą 
ir paskelbė naują terorą.

— Rusk išvyko į 
ir bandys sutvarkyti 
sąjungą.

Europą
Atlante

— Kennedy tariasi su Aust 
ralijos pirmininku Menzie.

— Rusk pareiškė, kad Arne 
rika jieškanti naujų būdų pa 
dėti besivystantiems kras 
•tams.

— Poznanėje atidaryta U:p
tautinė pramonės paroda.

— Daugiau kaip pusė I ..m 
cūzijos parlamento narių išė 
jo iš posėdžio, kai užs. r. min. 
pareiškė, kad De Gaulle nepA 
taria politiniam Europos aps; 
jungimui.

— Sov. nutraukė prekjboe 
derybas su Prancūzija.

— JAV finansų miaisietis 
Dillon pareiškė, kad Šerų kai 
nos dar svyruoja, bet tame 
nieko nuostabaus, nes ,ų kai 
na nebuvusi normali.

— 3 vokiečiai iškasę po sic 
na tunelį, pabėgo į vakarinį 
Berlyną.

— Korėjoje valdžios km e, 
nes ten dat vis nesusitvarko
ma.

vusi konservatorių tvirtove, pa 
sisakė už liberalus. (Hamilto 
ne p. Kronas tiktai apie c. U 
tūkst. balsų gavo mažiau už 
mmisterę p. Fairclau). Šie 
kiniai parodė

VISUOTINĮ KANADOS 
NEPASITENKINIMĄ, 

nes visose provincijose, pasi 
sakyta už valdžios permainas. 
Bot, būdinga, kad vis dėlto už 
komunistus niekas nebalsavo, 
nors jie vis dėlto buvo ir šiuose 
rinkimuose išstatę 12 kandida 
tų. Gautas jų balsų SKaicms 
rodo pastovų jų smukimą.

VYKSTANT PRIEŠR1NKI 
MINEI PROPAGANDAI,

Ministeris Pirm. J. tJiefen 
baker Montrealyje apsilankė 
tautinių mažumų susirinkiman 
kurį čia suorganizavo konser 
vatorių srovė. Mm. Pirminin 
kas Dorval aeerostoty uuvo 
sutiktas mažumų atstovų. Iš 
lietuvių dalyvavo būrelis, ku 
no vardu mergaitės, pasirč 
džiusios tautiniais drabužiais, 
įteikė gėlių — Danutė Lukaus 
kaitė, A. Kudžmaitė, Vida 
Žitkaitė, Vida Blauzdžiūnai 
tė, Irena Makauskaitė ir Da 
na Blauzdžūnaitė; šiai gru 
pei vadovavo J. BlauzdžiūiK 
nė.

Ukrainiečių salėje J. Dii’en 
baker kalbėjo į mažumų cii3i 
rinkimą; pasisakė už tautų te' 
sę apsispręsti laisva valia, 
prieš sovietinę okupaciją ir pa 
vergimą. Phmmnko kalba bu 
vo paprasta, aiški ir nuosekli 
Nei už save, nei už progiesy 
viuosius konservatorius jis ne 
prašė balsuoti.

SUDEGĖ ST. VINCENT ET 
PAUL KALĖJIMAS.

Jį padegė kaliniai, sudaię 
sąmokslą. Apie 30 kalinių s", 
žeista. Padaryta apie 4 mik 
dol. nuostolių. Gaisras prasidė 
jo iškart 4 vietose, kai traliniai 
kieme žaidė basketbolą.

TRADICINĖS JONINĖS
kurias kasmet įuošia KLK Mo 
terų dr-ja, šiemet birželio lo 
dieną taip pat suruošė Aaš 
ros Vartų salėje, vadovaujant 
p. Eleonorai Vaupšienei. Va 
karienė buvo paruošta laba: 
gražiai ir buvo puiki, iškilmę 
pradėjo KLKMD-jos pirm. p. 
G. Kudžmienė, paprašiusi vaka 
ra vesti Dr. P. Lukoševičių. 
P. G. Kudžmienė, pasvcikv.u 
si visus Jonus ir Jonei., suu.i 
nėjo, kad vakarienės tikslas 
prieš akis turint Kleboną J. 
J. Borevičių, kuri, be to, sv^i 
kino Šv. Onos dr-jos vardu p. 
Ūsiene, Parap. k-to vardu Br. 
Staškevičius, KLB Ki. V-bos
pirm. Si. Kęegaila savo žodį 
nukreipė visų Jonių ir Jonų ad 
resu, nes jų čia buvo visas bu 
rys. Skautų vardu sveikino T. 
Borevičių J. S. — Dale Si 
bitytė, mokyklų vardu KF Įg. 
J. Rimkevčienė ir kt. Klebu 
nui įteikta daug gėlių ir dova 
nų, už ką jis gražiai padėkojo. 
Veikė loterija. Muzika p. l’ie 
šinos jr. Vakarienė praėjo ge 
roję nuotaikoje. Jonėms ir Jo 
nams, ir p. Vaupšienei giedo 
ta Ilgiausių metų.

STAIGMENOS 
BESITUOKIANTIEMS 
Penktadienį Vincas Piečai 

tis, nors ir klube (Vytauto), 
bet pataikė tiesiai į teismą. 
Tiktai jam pasirodžius, buvo

Hamltono Kleboną Kun. 
Dr. J. Tadarauską pasveikinti 
25 metų Kunigystės jubiiėjaus 
proga paprašytas Kr. Valdy 
bos narys ir Kultūros Fondo 
pirm. Kun. T. J. Borevičias 
SJ, kuris vyksta į sukaktuvių 
minėjimą.

Pirm. St. Kęsgailą painfot 
mavo, kad padedant Toronto 
šv. Jono klebonui Kun. P. 
Ažubaliui, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės juridiškąjį jtei 
snimą pasiėmė Parlamento na 
rys, didelis lietuvių draugas, 
Adv. Maloney, kuris likis 
greit tą padaryti. Jiems seiš 
kiama nuoširdi padėka.

Pirm. St. Kęsgailą taipgi pa 
informavo, kad apie ruošia 
mą katalikų vaikų kongresą 
kol kas težinoma tiktai iš spau 
dos.

Kanados Vakarų lietuvių 
Sąskrydžiui Edmontone nutai 
ta pasiųsti sveikinimas ir reze 
liucijų projektai, kuriuos pa 
ruoš Polit. K-tas.

Dar kartą aptartas WindsorO 
lietuvių nesantaikų klausimas 
bę, užmirštant emulkias, asme

SOVIETINIO KRIMINALO 
BIRŽELIO MĖNESĮ 

minėjimas Montrealyje sie.net 
vyko tikra data, birželio 14 d. 
7 vai. vakaro buvo padėti vai 
nikai prie nežinomojo kario ka 
po ir 8 vai. vakaro YWCA sa 
iėje vyko akademija, maždaug 
ta pačia tvarka, kaip Kasmet. 
po Kanados hįmno, atidaro 
mąjį žodį turėjo Latvijos kensu 
las V. Tomsonas, o po to iš 
eilės pasisakymus turėjo estų 
tautinio sambūrio vardu 1. Sil 
laots, lietuvių A. Rusinas ir 'at 
vių A. Spurmanis. Po kiekvie 
nos tautos žodžio sekė tautanis 
himnas.

Ilgesnį šodį pasakė Paštų 
ministeris W. M. Hamilton, 
pabrėžęs, kad laisvė yra ly 
giai brangi kiekvienai tautai, 
todėl ir jos siekti reikia bendr 
mis pastangomis. Kanada ir 
joje gyvenančios tautos supra 
nta laisvės svarbumą todėl už 
tai kovoja ir tiki, kad jos susi 
lauks visos tautos.

Labai gražiai ir stipriai pa 
sisakė Miesto Majoro ątsto 
vas.

Meninėje dalyje estų vyrų 
choras, vedamas E. Kokker, 
su solistu D. Kokker padaina 
vo K. Turnpu Mano tėvynė 
ir L. Virkhaus finalą iš kanta 
tos Mūsų namai. Abu dalykai 
gražūs ir choro gražiai išpildy 
ti.

Sol. J. Paūliūtė, palydima 
U. Klutterbuck fortepioao, 
gražiai skambančiu balsu pa 
dainavo A. Kačanausko Km 
prapuolė tas kelelis, B. Dvario 

suimtas, žiauriai surištas ir pa 
sodintas į kaltinamųjų suolą. 
V. Žižys perskaitė kaltinamąjį 
aktą; H. Nagys su J. Rama 
nausku iškėlė visą eeilę kaitini 
mų. Negelbėjo nei gynėjai, A. 
Puzarauskas su L. Barausku, 
nei liudininkai. Kaltinimo įro 
dymai buvo aiškūs, todėl V. 
Piečaitis nuteistas visam gyve 
nimui vestis. ,.Teisme“ dalyva 
vo per 70 asmenų, p. V. Pie 
čaičiui įteikusių Įvairių dova 
nų.

Silvijai Pakulytei priešve.hu 
vinis pobūvis buvo suruoštas 
sekmadienį Šv. Kazimiei* pa 
rapijos salėje. Dalyvių susna 
šė per 100, nors pobūvyje tiek 
ir neatsilankė. Nuotakai paša 
kyla gražių linkėjimų ir įteik 
ta daug dovanų. Kaip tinsi, 
mergvakariui, padainuota aia 
tinkamų dainų, kas priminė 
Lietuvos vestuvinius papro 
Čius.

ir nutarta kviesti vieus } vieny 
nines, nesantaikas. Be ko kita, 
KLB Garbės Teismo pirm. 
Adv. Sudikas atsiuntė nuora 
Šus susirašinėjimo su Windso 
ro apylinkės v-bos naiiais. 
KLB Kr. 7-ba visiškai sutm 
ka su Pirmininko aiškinimu, 
kuris liečia išsiaiškinmą, jei du 
asmens gauna lygų bal»ų -kai 
čių.

Prano Svernavičiaus, neti 
ketai mirusio ir nepalikusio 
testamento, byla nutai ta per 
duoti Lietuvos Konsului, rezi 
duojančiam Toronte.

KLB Krašto- Tarybos rin 
kimai įsiteisėjo. Skundų neuu 
vo. Rinkimų byla gražiai su 
tvarkyta, jau perduota KLB 
Kr. V-bai. Nutarta rinkiminei 
komisijai, pirmininkautai J 
Adomaičio, padėkoti už tvai 
kingą darbą.

Atkreiptas V-b os narių dė 
mesys į Londono visuomeni 
ninko p. Daniliūno straipsnį 
jaunimo klausimu.

Sekantis KLB Kr. V-bos po 
sėdis gali būti skubiais klausi 
mais, jei tokių atsirastą.

KLB KV Informacija.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

Vasaros mėnesiais daug kas 
savaitgaliais išvažiuoja iš mies 
to. Atkreipiame tikiu narių dė 
mesį, kad „Litas“ veikia ir 
šiokiadieniais Verdune ir Ro 
semounte (žiūrėk „Lito“ sket 
bimą) ir todėl patariame vasa 
ros metu daugiau naudotis to 
mis vietomis ir tomis darbo va 
landomis, kurios nurodytos 
skelbime.

„Pirkti tik už grynus pini 
gus“ — turėtų būti kiekvieno 
„Lito“ nario šūkis. Kam nr 
keti dvigubas ir trigubas palu 
kanas krautuvėms ir finansų 
kompanijoms, jei „Lito“ bar. 
ke pinigų galima gauti žemes 
niais procentais. Automobi 
hams, namų remontams, namų 
apyvokos reikalams ir bendra 
bet kuriems kitiems .geriems 
tikslams „Litas“ mielai skoli 
na labai prieinamomis sąlyko 
mis.

Pakartotinai primename, 
kad apsimoka perkelti „niorgi 
čius“ į „Litą“, kurie duodami 
iš 7%, yta atviri, mokami kas 
mėnesį ir turi gyvybės draud: 
mą iki $10.000.

no Žvaigždutę ir biso Klovos 
ariją iš operos Pilėnai. Soliste 
apdovanota gėlėmis.

Latvių vyrų choras, veda 
mas D. Vitolio pagiedojo K. 
Lietins liktai vieną dainą ii A 
Jurains Latvijos kalneliai, ir 
dar biso vieną dainą.

Alni chorai turi po 30—35 
balsus. Minėjimas užbaigtas 
karalienės himnu.

Po šf<> minėjimo teko išalau 
syti iš savųjų ir iš kaimynų 
mums, lietuviams, priekaištų 
Latviai sako: Jūsų Montrealy 
je apie 10,000, o į minėjimą 
atėjo... 50; mūsų tiktai 2000, 
o atsilankiusių pusė sales. Es 
tų, sako, tiktai apie 800, o cho 
ras per 30 vien vyrų... Jūsų nė 
vienas kunigas neatsilankė i šį 
minėjimą... Jūsų niekas nepa 
sirūpino, kad bent himno gai 
das kas būtų atnešęs, kai him 
ną galėjo pagroti ta pati pia 
nistė... Buvo ir daugiau prie 
kaištų, kaltinusių mus nuosmu 
kiu...

^NEPRIKLAUSOMA LIE 
TUVA” ATOSTOGAS 

turės nuo liepos 14 iki liepos 
2'1 dienos. Tą savaitę įaik-aš 
tis neišeis. Kas norėtų tą sa 
vaitę ką nors paskelbti, malo 
niai prašomi tai padaryti viena 
savaite anksčiau.

sie.net
prie%25c5%25a1ve.hu
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TREČIAM KANADOS VA KARŲ LIETUVIŲ 
SĄSKRYDŽIUI EDMONTONE 

birželio 30 ir liepos 1 dienomis

Edmontono lietuvių tautinių 
rėš į dešinę: F. Augytė, D. 
O. Šmidtienė, A. Dudonienė; 
Sadauskas, J. Dovydėnas, K. 
ronas piano, A. Šmidtas, Tau 
ir adordeonistas J. Balsys.

šokių grupė: Pirma eilė is kai 
Dovydėnaitė, E. Sadauskaitė 
antra eilė: R. Sadauskas, A. 
Sadauskas; trečia eilė: J. Ba

Lines šokėjų grupės vedėjas

J. GIEDRAITIS J KUBĄ?
Š. Amerikos lietuvių plauki 

mo meisteris-Hamiltono Kovo 
narys J. Giedraitis, žaidžia van 
densviedį už Hamiltono mies 
tą. Neseniai hamiltoniečiai ga 
vo pakvietimą iš Kubos, daly 
vauti didelėse plaukymo run*, 
tynėse, kur be pačių šenninin 
kų, dalyvautų dar kanadiečių 
ir rusai. Greičiausiai Harnilt > 
no vanjensviedžio klubas Kvie 
timą priims, tad ir J. Giedrai 
tis liepos 16 d. vyks su kitais 
sportininkais į Castro tėvynę.

PABALTIEČIŲ 
PIRMENYBĖS.
Amerikos pabaltiečių

nius ėjimus“, nuoširdžiai jam 
padėkojau už duotą pasikalbę 
jimą, linkėdamas sėkmės spor 
tiniam darbe.

IŠ LIETUVOS
— Sov. S-gos futbolo pir 

menybėse Vilniaus Žalgiris ne 
tikėtai sostinėje pralaimėjo 
Rygos Dauguvai 1:2 ir po sa 
vailės laiko, lygiomis sužaidė 
su Leningrado Lokomotyvu. 
Vilniečiai po septynių rungty 
nių turi keturis taškus.

— R. Tr.mulis ir Lietuvos 
lenkas D. Pozniak laimėjo S. 
S-gos bokso meisterių vardus. 
Bendrai, surinktais taškais, Lie 
tuvos boksininkai buvo ketvir 
ti po Maskvos, RTRFRS n 
Ukrainos. Reikia pažymėti, 
kad R. Tamulis yra kartu i 
Europos meisteris, iškovojęs 
šį vardą pavasarį Jugoslavi 
joj.

— Didelę pergalę atsiekė 
Lietuvos aštuonvietė <irklavi* 

mo rungtynėse, nugalėdami 
stipriausias Maskvos ir Lenin 
grado komandas. Šia pergaiC 
vilniečiai užsitikrino kelionę i 
įAV irklavimo rungtynėms Fi 
ladelfijoj. Tokiu būdu, po krep 
šininkų ir lengvaatlečių, Vii 
maus atstovai bus treti sporti 
ninkai iš pavergtos Lietuvos 
Dėdės Šamo žemėje, atstovau 
darni Sov. Sąujngą tarptautinė 
se rungtynėse prieš JAV.

— Devyniose sporto sako 
se varybos tarp Kauno ir v”! 
tiialis, baigėsi sostinės atsto 
vų laimėjimu.

— Lietuvis St. Stonkus aio 
tovavo SS gą tarptautiniam 
krepšinio s-gos teisėjų ir trenc 
rių suvažiavime Budapešte. Jis 
yra atstovavęs SS-gą tarptauu 
nėse krepšinio pirmenybėse i- 
neseniai gavo larptautimu rung 
tynių teisėjo vardą.

— Pabaltijo dviračių rung 
tynęs individualiai laimėjo es 
tas A. Varavas, prieš lietuvi 
Į. Grabauską. Komandiniai nu 
galėjo Rygos ASK taip pat 
prieš mūsiškį Žalgirį. I autiniai 
— pirmi buvo estai, antri lietu 
viai ir treti latvia.i.

— Lietuvoje apsigly venA3 
latvis E. Grundmanis atsiekė 
naują Lietuvos šuolio į augš 
tį rekordą — 1,97 m.

.— Lietuvis A. Vaupšas lai 
mėjo pirmą vietą šuolyje 1 ’.o 
lį tarptautinėse rungtynėse Pra 
goję, nušokdamas 7,59 T. 
Disko metime Vytautuc Ja-as 
buvo trečias, numesdama i>aa 
kį 53,23 m.

IŠ VISUR
— Pasaulio futbolo pirm? 

nybėse' į pusiaujbaigmę pal j 
ko Brazilija — Čilė ir Įugosia 
vija — Čekija.

Sekančios Europos vyrų 
krepšinio pirmenybės {vyk- 
Lenkijoj, Vroclavo (Breehu) 
mieste.

— Gruzinas Ter - Ovesian 
sumušė Browno šuolio į 
(rekordą, nušokdamas 27 
das 3% inč.

— Estijos krepšininkai 
laimėjo Vengrijos vyrams 
88, o moterys 55:71.

— | >r m

pajėgus pa-.ūpinti tarbą sil 
nam, negabiam žmogui. E.

Š. 
lengvosios atletikos, plaukimo, 
futbolo ir lauko teniso pirme 
nybės bus pravestos š. m. iie 
pos mėn. 14—15 dd. estų sta 
dione prie Toronto. Lietuvių 
rinktinę numatoma sudaryti is 
Kanados ir JAV atstovų.

LAIMĖJO ANGLAI
Tolronte įvyko draugiškas 

futbolo rungtynės tarp Vakerų 
Vokietijos Frankfurto Eintra 
Cit komandos ir Anglijos oi.c 
ffield United. Stebint 10,500 
žiūrovų, laimėjo anglai 4:0. 
Augšto vokiečių pralaimėjimo 
kaltininku teikia laikyti varli 
ninką, kuris bereikalingai įlei 
do lengvai laikomus tris įvit 
čius.

Prieš rungtynes, šio sk. v; 
dejui, teko pasikalbėti su daug 
Įkajrtiniu Vokijetijos rinktinės 
žaidėju, Eintrachto komandos 
treneriu P. Osvaldu. Dalį klau 
simų perduodame mūsų skai 
ty tojams.

— Jūsų komandai teko jau 
žaisti Vinipege prieš kanadie 
čius. Kokį įspūdį išsinešėte 
apie Kanados futbolą?

—Taip, jie turi daug noio, 
■latosi didelis nuoširdumas, ta 
čiau kartu matosi futbolo mo 
kyklos stoka. Kanadai reikalin 
gi geri treneriai, geros treni 
ruotės, pradedant jas nuo mo 
kyklinio amžiaus vaikų.

— Ką laikote pasaulio pir 
menybių favoritais Čilėje?

— Braziliją, Angliją, Sov. 
Sąjungą. Tiesa, didelė staig 
mena man buvo eliminavo >as 
iš tolimesnių rungtynių Ispa 
nijos ir Italijos rinktinių. (i>e 
ja, p. Osvaldo „pranašystė“ ne 
išsipildė, nes brželio 10 d. So 
vietų S-ga pralaimėjo Cilei 1 2 
o Anglija — Brazilijai 1:3. K. 
B.).

— Vokiečių sporto spaudo 
je teko skaityti apie „numato 
mą visos Vokieaijos t. vad. 
„Bundesliga“ pirmenybes. Ar 
Tamsta esate už ar prieš Lun 
dcsligą.

— Esu už Bundesligą, ka 
bangi ji pakels futbolo lyg„ 
Atsiminkime, kad vieną, augš 
čiausią lygą, turi visos valsiy 
bes. Tuo tarpu Vokietijoj, pa 
dalinimas geriausių futbolo ko 
mandų į pietį ies, šiaurinę, va 
karinę ir pan. lygas, neatneša 
daug naudos.

Kadangi treneris ruošėsi 
futbolo rungtynėms, pradeda 
mas atskiriems žaidėjams nuro 
dinėti svarbesnius „stratcgi

M ----- M *<=
šiuo metu dirba Lietuvos Mo 
kslų akademijos ekonomikos 
institute. Straipsnyje „Tiesoi 
je“ Drąsutis Šova, kaibeda 
mas apie gyvenimą Ameiiko 
je, išdėstė, kad, girdi, inteli 
gentui žmogui kapitalizmas ne 
gali būti priimtinas, jis esąs ne

Drįstu tvirtinti, tai ya moi. 
trealiečių garbės reikalas, kad 
išlaikytų tai, kas pirmųjų pa 
sišventėlių bendromis lėgon.is 
buvo sukurta, išlaikyti savo 
gimtą lietuvišką žodį šiame 
krašte; kad nepertraukus ve 
damos Lietuvos išlaisvinim > 
iš rusiškojo kolonizmo kovos 
akcijos, kad kartų kartoms by 
lotų, kad Montrealio Lietuviai 
buvo sąmoningi gimtojo kraš 
to vaikai.

Žinau, daugelis tautiečių jau 
yra įsigiję po vieną ir daugiau 
šėrų. Daugelis savo paiamą 
pažadėjo išpildyti vėliau. Dau 
gelis spaudos reikšmę supranta 
pilnutinai ir remia nuušird/a 
širdimi. Bet taip pat daugelis 
yra tokių, kuriems lietuviško 
laikraščio išlaikymas bei jo eg 
zistencija y.a šalin atmetamas 
reikalas.

Tai nėra šalin atmetamas re 
kalas, tai yra kiekvieno sąmO 
ningo lietuvio Garbės reikalą*, 
išlaikyti, ir tobulinti lai, kas 
mūsų protėvių ir tėvų, ilgų t e 
tų kova ir krauju yra išuovota.

Malonūs Tautiečiai! Malo 
mai yra laukiama Jūsų vis* ke 
nopa parama, kviečiu įsigy ti, 
kas dar neturite, vieną kitą šė 
rą, o juos jau turintiems pa 
pildyti iki dešmties, iki šimto 
dolerių sumos.

Kviečiu paremti M. F. 
jaus reikalu leidžiamą lietu, ų 
menininkų suaukotų meno kū 
nnių loteriją, kuri yra tikrai 
labai vertinga ir reta.
.Maloniai kviečiu visu., Moil' 
realyje esančius M. F. vajaus 
Talkininkus, vasaros metu 
įvairiai pasitaikiusiose progo 
se, savo artimųjų ir pažįstamų 
tarpe parodyti galimai dales 
nį aktyvumą, kad kaip ga.i 
ma greičiau įgalinus įsigyti nau 
jas spausdinimo mašinas, kad 
kaip galima greičiau jau Dūlu 
galima džiaugtis bendra vii'.! 
talka, kad laikraštis paženkl n 
tas „Nepriklausoma Lietuva' 
vardu, jau galėtų tarti didį,; 
padėkos žo8į, Ačiū, Jūsų visų 
bendra parama, tikslas atsiei
tas.

Laikraštis „Nepriklausoma 
Lietuva“ siekdamas įsigyti 
naujas spausdinimo mašinas, 
jau kuris metas vykdo maši 
nų Fondo vajų, tikslu sukelti 
numatytąją 15,000 dol. sumą. 

Ačiū lietuvišką spaudą my 
linčių ir jos svarbą suprantat! 
čių tautiečių, vajus šiuo me 
tu artėja prie dešimties tūks 
tančių skaitmens.

Kiekviename „N. L.“ nume 
ryje matome vajaus eigps krei 
vę. Kartais ji šokteli džiuginau 
Čiais didesniais 
tais ji tepajuda 
žymiais įnašais. 

IŠ vienur tie 
pagirtinu reikalo supratimu, iš 
kitur, iš kur daugiausia tiki 
masi, proporcingai ateina h 
bai mažai.

Nebūtų reikalo getbiamie 
ms, „NL“ skaitytojams, ir ma 
loniems M. F. vajaus talkmin 
kams tai priminti, jei tai ne 
verstų nuolat vis labjau gendan 
Čios senos spausdnimo maši 
nos, kurios vos bepajėgia at 
likti joms paskirtą laikraščio 
spausdinmo darbą.

Reikalas gi, yra be galo sva 
rbus ir skubus, reikalas y-a 
kaip galma greičau suKelti uu 
matytąją sumą, kad {galinus 
naujas spausdinimo mašinas 
jsigyti be didesnės „N. L.“ lai 
kraštį apsunkinančios naštos, 
kad jomis įgalinus atlikti įvsi 
rius didesnius spaudos darbus, 
ir laikraščio finansinę būklę pa 
statyti ant tvirtų pamatų.

Spaudos Bendrovės „Nep»i 
įklausoma Lietuva” valdyba, 
jau yra kontaktavusi net ke 
lias mašinų pardavimo firmos, 
ir yra, iš jų gavusi įvairių pa 
siūlymų, iš kurių išaiškėja, krd 
perkamas objektas, su ridės 
niu savu turimu kapitalu, yr<* 
nuperkamas žymiai pigesiu 
kaina, be jokių tolimesnių su;» 
kinančių įsipareigojimų, ir ne 
tikėtų netikėtumų.

Šiuo metu esanti Mašinų 'ž. 
do suma dar nėra ganėtina, n 
ji yra reikalinga papildymo iki 
numatytos sąmatos.

Akivaizdoje to, šis svarbus 
reikalas turėtų būti suprastas 
visų „Nepriklausomos Lietu 
vos“ skaitytojų, o ypatingai 
Montrealio lietuvių, ii jame 
esančių organizacijų, kaip la; 
kraščio leidėjų.

Juozas Parojus
MAŠINŲ FONDO VAJUS.

Jau, atrodo, senas laikas, kai 
tęsiasi mašinų fondo vajus, 
bet vis dar N. L. negali jo už 
baigt, nes jis dar nepilnas.

Malonu matyt nuoširdžiai 
tautiečius remiant, kai tūkstan 
čiai kitokių lietuviškų reikalų 
vajai, kaip vilnys ant marių 
viena po kitos slenka. Kana 
dos lietuvis aukai mielas ir 
karštas, jei mato pozityvu dai

Kai pavasaris atėjo i;- vasa 
ra užgriūva, kaip man gaila, 
kai matau, kad nors beveik a.i 
trečdaliai surinkta, bet lyg su 
stojo ant slenksčio ir kanadie 
čiai, tarytum žirgelis pasibai 
dė, dairosi viens į kitą ir žiū 
ri, kas bus?

Atsakyt galima tuojau, kad 
nieko nebus, mašinos negales 
būt nupirktos skolon, nes la 
bai dideli modernių laikų pro 
centai kankina, smaug a sko 
imtoj us be pasigailėjimo.

skaičius, k n 
vos keliais ne

įnašai ateina

J. Šiaučiulis, 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

Spaudos Bendrovės, Mašinų 
Fondo vajaus Montrealio 

atstovas.

SUDBURY, Ont
OLRB BAIGUS AIŠKINTI

Mine ^lill & Smelter Workers 
unijos skundus prieš Stee|wor 
ker of Ąmerica unija, 
visas užantspauduotas 
mų dėžes atidaryti ir 
prieš mėnesį įvykusių 
darbininkų, dėl unijos 
kimo, balsavimų kirteles 
sus) skaityti.

Balsavimų dėžes stiprioje 
policijos apsaugoje iš Toronto 
pervežtos į Sudbury, Casal > 
viešbutį, dalyvaujant per 200 
tikrintojų, birželio mėn. 11 <t„ 
pirmadienį, patikrintos n bal 
sai suskaičiuoti. Už SleeiWor 
ker pasisakė 50.108% — 7132 
balsai, o už Mine nuli uniją 49. 
892% — 6951.

Dėl 32 kortelių, kmios bu 
vo rastos be OLRB šlapinu. 
5 kortelių rastų daugiau, negu 
pažymėta balsavimo sąrašuo 
se, Mine mill & Smelter V.or 
kers unija padavė skundą lėi 
rinkimų neteisėtumo. Jei Oi. 
RB ras, kad 32 kortelės del k-’ 
kių nors priežasčių negali bū 
ti priskailytos, tai balsai už Ste 
elworkers of America uniją n- 
sudarys 50% plius 1, ir jie t.i 
rėš skaitytis pralaimėję, nors 
ir surinko 231 balso persvarą, 
arba turės įvykti kiti rinkimai

Kaip bebūtų, kuri puse Dc 
laimėtų, unijos darbas bus sun 
kus, beveik neįmanomas, del 
didelės opozicijos, o taip pat 
ir darbdavio didesnio priešini 
mosi.

ANTANAS IR MARIJA 
JUOZAPAVIČIAI,

m. birželio mėn. 9 d., sės 
tadienį, French River Letavių

nutarė 
balsavi 
tuojau,
INCO 
pasirin 

, bai

vi

š.

vasarvietėje šventė „Antani 
nes” ir vasarnamio įkuituvis.

Svečiams apžiūrinėjant vasar 
vietę, čia pat iš French River 
upės Antanas ištraukė 18 s”a 
rų žuvį — muskellunge, • ,n. 
pateko ant vaišių stalo.

Vaišėse dalyvavo dąug jų 
draugų - prietelių, įteikta do 
vanų. Tenka priminti, kad An 
tanas šiais metais energingai 
veikia L. B. Valdyboje, taip 
pat lietuvius atstovauja etninių 
grupių organizacijoje, kaip vai 
dybos narys . kasininkas.

PADĖKA.
Visiems LB V natriams,

siems prieleliams, dalyvavo 
siems „Antaninėse“ ii vasar 
namio įkurtuvėse, už dovanas 
ir sveikinimus širdingai dėkoja 
me.
Antanas, Marija Juozapavič>ai.

ATOSTOGOS:
Antanas Bruškys grizo iš 

atostogų ir pirmą kartą žada 
praleisti jas Sudburio apylin 
kėse. P. Gurklys birželio 25 d. 
išvyksta ir žada aplankyti Ha 
miltoną, Torontą ir kt. m e» 
tus. Br. Dūda išvyksta biržei.o 
17 d., praleis gražioje Mara 
taulin Island vasarvieteje. Pr. 
Gabrėnas su žmona išvyksta 
birželio 24 d., praleis jaun-m- 
stovykloje, French River liet.1 
vių vasarvietėje.

— Gintautas Kručas, pernai 
baigęs lakūnų mokyklą ir aa 
vęs piloto leidimą, liepos pra 
džioje išvyksta į RCF bazę, 
Camp Borden „senior leader“ 
apmokymui.

Todėl žiūrint iš tolo, kad 
Kanados lietuvis kūrybai dos 
nūs ir padės užbaigt muhnų 
fondo vajų, perkant papildo 
mai dar šėrų.

Gi šėrai grįš su procentai 
aukotojui Šero, kai N. L. pas1 
darys didelis, turtingas, gerct 
nio popierio. Žinau, Kanados 
lietuvį, o ypač Montrealio, kai 
mane mintys neša prie Shero 
rooke, Park La Fontain, j miės 
tą, kurs toks europietiškas, ku' 
tiek oro, kur Si. Lawrens 
plačiai ir išdidžiai šakojasi už 
Ville LaSalle, ir kur žmonės 
tokie nuoširdūs, kaip niekur ..

Montrealis turėtų paj.st, 
kad ,,Nep. Lietuva” visų pirma 
yia jų miesto laikrašastis, ati 
daryt plačiau piniginę ir širdį..

Žinau, kad reikia auKOt v 
sur, reikia siųst siuntinį lėvy 
nėn, reikia temt visus lietuvis 
kus reikalus, bet NL Mašinų 
Sondas, paremtas Šerais, atei las kartų kanom.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
PASKUBOMIS RENGTI 

TECHNIKAI ŽEMĖS 
ŪKIUI

Partija ir valdžia Lietuv ■ 
je pasiryžo imtis naujų prie 
monių pagerinti mechanizaci 
jos kadrus žemės ūkiui. Tech 
nikai žemės ūkiui iki šiol buvo 
paskubomis, per nepilnus me 
tus, parengiami žemės akio me 
chanizavimo mokyklose ir kai 
mo profesinio paruošimo mo 
kyklose. Pasirodė, kad tech 
nikai nebūna paruošti ir dabar 
jų mokymo laikas numatomas 
prailginti nuo 1,5—2 metų, fti 
mokyklų dėstytojais, matyti, 
nelabai pasitikima, nes ir juos 
ruošiamasi netrukus pasiusti pa 
gilinti žinias. E.

— Turkijos Inonu kabinę 
tas pasitraukė dėl nesutarimų.

ty grąžins dešimteriopai.
^Palikim gerą atmintį kart į 

kartoms, kad neišnyktume, 
kaip dūmas blaškomas vėjo 
Kiek daug mūsų turto nusme 
ša kapai (juk esame žmonės ir 
mirsime visi, nes dar niekas 
neišrado nugalėt mirties.

Remkim savo laikraštį, pa 
dėkim įsigyt mašinas jam. Te 
būna leista kreiptis į visus ka 
nadiečius, bet labjausiai į prie 
telius, pažįstamus Mi utrealy 
je: aukokim Šerams, pirkim 
Nepriklausomai Lietuvai naši 
nas, nes čia bus mūsų pamini

KAUNIEČIAI „ENTUZIAS 
TAI” ĮVYKO J STATYBOS 

DARBUS
Gegužės 24 d. iš Kauno j Sa 

ratovą, į statybos darbus, išvy 
ko su komjaunimo kelalapiais 
trečioji jaunuolių grupe. Visi, 
sakoma, išvyko entuziastiškai 
nusiteikę. Tų „jaunųjų patrio 
tų” tik iš Kauno, tiltų per Vol 
gą statybos darbams į Sarato 
vą, be to, j Alma Atą ir kitas 
vietoves iš viso jau išvyko 50. 
Netrukus laukiama, kad „sava 
noriškai“ pasisiūlys ir vėl ki 
tos lietuviško jaunimo grupes.

„SŪNŪS PALAIDŪNAI”
grįžo j JAV. Šalia Johnsono, 
Šiomis dienomis atgal į JAV 
nusivylęs gyvenimu Sovietijo 
je, grįžo kitas amerikietis — 
Robert Webster. Jis 1959 m. 
dirbo Maskvoje įrengiant JAV 
parodą ir vėliau nutarė pasi 
likti Sovietų S-goje, buvo įsi 
gijęs ir sovietų pilietybę. Grį 
žęs į New Yorką, spaudos ats 
tovams pareiškė, kad jis norįs 
susitaikyti su žmona ii .sieksiąs 
atitaisyti savo klaidas. E.

PASKELBTAS D. ŠOVOS 
STRAIPSNIS

Vilniaus „Tiesa“ gegužės 
27 d. (123 nr.) paskelbė 1961 
m. rudenį į Lietuvą grįžusio 
Drąsučio Šovos (gim. 19Ž8 
m.) straipsnį. Pradžioje p. p,- 
sakota Šovos nueitas gyveni 
mo kelias, pažymėta, Kad joj

tolį

pra
68;

— Oslo, Norvegijoje, įvyko 
Socialistų internacionalo kong 
resas, kuris pasisakė prieš ko 
munizmą ir pasaulio padalini 

mą j dvi stovyklas.

” SPAUSTUVE9'
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAIT1NIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu: DO 6-6220. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
SI A KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. NL.
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Augštesnieji Lituanistikos Kursai Monlrealyjc šiemet išleido 
septintąją laidą, kurią čia matome su mikytojais ir svečiais. 
Sėdi iš kairės: KLB Kr. V-bos pirm. St. Kęsgailą, Dr. V. Ku 
"rkos vardo mokyklos atstovė E. Navikėnienė, mokyklų Glo 

jas T. J. Borevičius, SJ, Kursų mokytoja M. Jonynienė, K.
F. Įgal. mok. J. Rimkevičienė, Kursų mecenato — Lito atsto 
vas Pr. Rudinskas, KLB MLS Prezid. pirm. A. Rusinas ir 
Kursų mokyt. J. Kardelis; vidury tarp abituiientų stovi Kur 
sų Inspektorė Br. Lukoševičienė; trūksta Kursų vedėjo Dr. 
H. Nagio, kuris yra ir Kursų Seminaro vedėjas, Seminaro mo 

deruotojos Dr. L Gražytės ir T. Pečkio, SJ.
Už sėdinčiųjų stovi Kursus baigusieji abiturientai: R Gudžiū 
naitė, L. Giriūnas, R. Mališkaitė, N. Kazlauskaitė, A. Baršaus 
kas, J. Kalakauskaitė, R. Rudinskas, D. Šeidytė, R. Kongeiis, 
S. Kuncevičiūtė, 1. Baršauskaitė, S. Mikalajūnaitė, V. Vaši 

liauskaitė, D. KudžmiJitė, D. Baltuonis.

PRAGIEDRULIAI DIDELIUOSE ŠEŠĖLIUOSE
Tokia mintis kilo pers!-ai 

Čius Henriko Nagio „N. L.“ 
19 nr. kultūrinio gyvenimo ko 
mentarus, pavadintus „Pn.gied 
uliai ir šešėliai“, lame atrai 

psnyje lašoma apie Dr. Juozo 
Girniaus knygą „Tauta ii taut 
ne ištikimybė“. Straipsnyje pa 
minėta pora autoriaus minčių, 
kurios skamba taip: „tikiu Lie 
tuvos istorinį amžinumą, nors 
miršta ir tautos". ...„Tikiu be 
tuviškos dvasios kūrybinį ne 
mirtingumą, nors miršta ir kai 
tūros“. „... Tikiu lietuviškos iš 
eivijos pašaukimą iš naUjj 
įžiebti pasaulyje drąsą kovai 
už laisvę, r.ors paprastai išei 
viai įsikuria sutirpdami be 
ženklo".

H. Nagys šias mintis taip ap 
taria: „Tai ištikimybės sau žo 
džiai. Ištikimybės žmogaus pa 
šaukimui kovoti už savo tiesą. 
Dėja, tokių žmonių visados bu 
vo tiktai saujelė...” Torau H. 
N. rašo: „Ar pramatė musu 
kultūrinio gyvenimo reprezeu 
tantai, kaip besąlygiškai toji 
knyga, puslapis po puslapio, 
beldžiasi į kiekvieno lietuvio 
tautinę sąmonę, kaip negailės 
tingai ir be kompromisų ji rei 
kalauja savotiškos tautinės są 
žinės sąskaitos iš kiekvieno, ku 
ris yra ir tariasi esąs lietuvis 
kos bendruomenės nanu?“

Iš knygą parašiusio ir ją 
įvertinančio veržiasi neabejos 
nas ir nuoširdus sieloj imąsis v„ 
karo tamsos ant mūsų begali 
mu greičiu kritimo .Bet yra ž* 
noma taisyklė, kad vien siel 
vartas padėties niekuomet ne 
išgelbsti. Todėl savaime prieš 
rašančius gražias knygas* ir gi a 
žius straipsnius ir visus Kuliu.i 

nio| gyvenimo reprezentan 

tus atsistoja klausimas:
O kiek Tamstos patys piak 

tiškai esat padarę ar darot va 
karo tamsos kritimui sulaikyti? 
Pavyzdžiui, ar pajieškot, iš 
kur atsiranda mintis, kad tau 
tybė nesminis dalykas, kad jau 
nimo ir tėvų tarpe skleidžia 
ma mintis, kad lietuvių kalba 
sugadins anglišką akcentą ir 
jaunuolio ekonominė ateitis 
bus sunki, nes jis negales piie 
šios šalies gyvenimo pritapti?

O kiek Tamstos savais talen 
tais prisidedat prie pasirodau 
čių kad ir mažų, bet šviesių 
pragiedrulių? O jų yra. Štai 
pavyzdys. Vilniaus Krašto Lie 
tuvių Sąjunga Niagaros pusią 
salyje jau aštunti metai ruo 
šia jaunimo šventę ir pažiurę 
kim j rezultatus. Aštuntosios 
šventės programai išpildyti iš 
kviesto iš New Yųrko „Rūtos 
charo vadovybė taip rašo; „Iš 
Jūsų šventėje dalyvavusių jau 
esam girdėję, kad pas jus susi 
renka labai daug publikos ir 
vyksta didelės iškilmės, todėl 
mes laikome už garbę Jūsų 
šventėje dalyvauti ir progiamą 
tšpildyti”.

Prie to pora ištraukėlių iš 
jaunimo konkursinių rašinių: 
„...Ir dabar, nors visi lietuviai 
yra išblaškyti, Vilniuje žmonės 
pasirodo savo nepaprasta ener 
gija, veiklumu ir tėvynės bei 
Vilniaus meile. Pav. Kanado 
je kasmet lietuviai orgamzuojo 
St. Catharines mieste jaunimo 
Šventę, į kurią suvažiuoja clau 
gybė žmonių. Gedimino sap 
nas ir šiais laikais turi prasmę. 
Lietuviai, pasklidę pasaulyje, 
skleidžia Lietuvos garsą, Kaip 
tas geležinis vilkas Gedimino 
sapne. Štai išvystų slėny didin 

gą Lietuvos miestą senelį Vii 
nių. Apglėbęs abu Neries kian 
tus, jis, anot Maironio: „Dunk 
so tarp kalnų plačiai“. Prieš ma 
no akis nepaprastai gražus vaiz 
das. Namai, sodai, geiynai, į 
dangų kyla daugybė kryžių, 
bokštų ir visa kalnų virtinė ap 
link susilieja į vieną nepapras 
tą reginį. Šventasis Lietuvos 
miestas seka negirdėtą tolimų 
amžių pasaką”.

Ir taip rašo mokyklinio am 
žiaus vaikai. Vadinasi dai ne 
visi lietuviai savo tautybei u/gę 
sę. Sutinku su H. N., kad to 
kių žmonių yra tik saujele. Bet 
tai tuo labjau reik į juos atkreip 
ti dėmesys, kad nors ta saujt 
lė nežūtų ir ne tik kad nežūtų, 
bet išaugtų į didelę saują ir n“t 
glėbį. Juk ne senoj piaeityic 
Lietuvos kaimynai lietuvius 
jau laikė mirusia tauta, bet 
kai atsirado aušrininkai ir var 
pininkai, tautą iš nubirusių 
prikėlę. Reik visiškai atmesti 
mintį, kad emigracija tautybe 
sunaikvna. Jei pažiūrėtumėm 
j kitas tautas, rastumėm daugy 
bę pavyzdžių, kur kituose 
kraštuose tautinės mažumos iš 
silaikė šimtmečius. Kodėl gi 
Lietuvoj nenutautėjo nei vo 
kiečiai, nei žydai, nei totoriai, 
nei kitos tautybės? Atkreipti 
nas dėmesys į Lietuvos toto 
rius, kaip į ištikimiausius Lie 
tuvos piliečius ir savo tautos 
patriotus. Tokiais pat lietu 
viais gali būti Kanadoj ir Am 
riko j.

Lietuvių tarpe kursuoja min 
tis „tautybe ne esminis daly 
kas“, tas galėjo atsirasti iš ii 
gų metų lietuvių priespaudos, 
ir jų nepažadino nei Aušra, 
nei Varpas nei nepriklausomy 
bės laikotarpis,, tik pastarasis 
ją buvo prislopinęs, bet emi 
gracijoj ji atgijo pilnumoj. To 
kių emigracijoj nebeatgaivir 
sim, tik reiktų žiūrėti, kad 
tais nuodais kuo mažiau gerų 
lietuvių apsikrėstų.

Kai prieš aštuonerius metus 
Niagaros pusiasalyje keletas 
enauziastų pradėjo ruošti jau 
nimo šventę, tai taip pat a t si 
rado keletas pašaipiai nusijao 
kę anot dar jauno Kudirkos 
,,bawią się dzieci“ (žaidžia vai 
kai). Bet kai per aštuonerius 
metus si jaunimo šventė išau 
go, jau drąsiai galima sakyti į 
tautinę manifestaciją, tai ir pa 
šaipuotojai dešimteriopai išau 
go ir deda visas pastangas šią 
lietuvių tautinę manitcstaciją 
užgniaužti. /Tam tikslui atsiek 
ti nesivaržo panaudoti net to 
kius lietuvių tautos asmenis, 
kaip Maironį. Žinoma, ir jų 
sunki dalia. Gal ir juos sąžinė 
klausia, „kodėl atsisakai savos 
tautos?“ Negalėtų pasiteisinti, 
kad emigracija nutautino, jei 
kiti liktų lietuviais. Na tai ir šie 
kiama kompaktinio nutautėji 

mo, kad bent prieš savo sąži 
nę turėtų kuo pasiteisinti.

Aš kreipiuos į Henriką Na 
gį, į Di. Girnių ir į visus kul 
tūrinio gyvenimo reprezentan 
tus, kad nelaikąs veikti ant 
lietuvių tautos kapo, kol ji 
dar gyva, nors jos gyvybė ir 
dideliuose šešėliuose. Kadai, 
se Dr. V. Kudirka šaukė, „ei 
kite, dirbkite!...“ Jis pnsišau 
kė Antanėlius, Bevardžius ii 
visą eilę knygnešių. Šiandien 
Bevardžiai dirba ir šauKiasi i 
Jus rašytojai ir daktarai taigi 
naujųjų laikų Kudirkos. „Mes 
dirbame, ateikite mums pade 
ti, kad mūsų darbo vaisiai ne 
būtų sunaikinti“.

Neretai spaudoje skundžia 
masi, kad vyresniosios kartoo 
pradėti darbai nebus kam per 
duoti tęsti. Bet į šios jaunimo 
šventės rengimą jau įsijungė 
viena gajausių jaunimo orga 
mzacijų, tai Hamiltono spor 
to klubas „Kovas“. Tai kaip 
kiekvienais metais. taip ir 
šiais birželio mėn. 23 d. į St. 
Catharines miestelį netoli Nia 
garos krioklių suplauks aru tū 
kstančio lietuviško jaunimo.

Todėl būt labai piavartu 
lietuvių kultūrinio gyvenimo 
reprezentantams atsiųsti savo 
atstovus, kad įvertintų iietuviš 
ko jaunimo darbus ir ateities 
darbams paskatintų. Ir jauni 
mas ir lietuvybei pasišventę 
vyresnieji laukia iš Tamstų ne 
ašarų, bet darbų. Jei į šią sven 
tę atkreipė dėmesį lietuviškas 
jaunimas ir mažieji, atkreipk 
te ir Jus, kad išsipildytų Dr. 
J. Girniaus tikėjimas Lietuvos 
istoriniu amžinumu! Kam rū 
pi tautybė, reik stengtis, kad 
tokių pragiedrulių atsirastų 
daugiau!

I. Šajauka.
SUMANYMAS STEIGTI 
KANADOS INŽIN1ER1Ų- 

■ ARCHITEKTŲ MENTRĄ
1961 m. gruodžio m. Clcve 

landė PLIASo centro v-bos 
buvo nutarta pasiūlyti ALIAS 
ui sušaukti jam privalomą 
1962 m. VII ALIASo suv-i 
žiavimą kartu su PLIASo, 
kaip bendrą abiejų sąjungų, 
vykdant VI suvažiavimo nuiu 
rimą - pageidavimą: vei šuva 
žiuoti kaip tik Clevelande. 
1962 m. kovo m. atmetus tą 
pasiūlymą, PLIASo suvažia-n 
mas atpuolė ir drauge pasir - 
dęs skelbimas, kiek liečia PL 
lASą, yra mažiausiai, peranks 
tyvas. Keltinas klausimas su 
važiuoti Detroitan Kanardos 
skyrių atstovams — Montre 
alio, Ottawos, Toronto ir kar 
tu su Clevelando PLIASo SKy 
rium apsvarstyti ir nuspręsti 
rajoninio Kanados centro su 
darymą. Suvažiavimas turėtų 
įvykti kartu su ALIASo De* 
roite rugsėjo 1—3 dd.

Šeštadieninės — Dr. V. Kudirkos ir Aušros vartų, — mokyk 
las baigusieji: V. Adomonytė, A. Ališauskas, R. Bulota, L. 
Gedvilaitė, D. Grybaitytė, R. Staskevičiūtė, A. Staškevičius, 
A. Skučas, R. Skučaitė, V. Burčikas, D. Dalmotas ir I. Mar 
kantiškas. Už jų stovi mokytojai: A. Blauzdžiūnas, p. Gedvilie 
nė, L. Stankevičius, p. Baltuonienė, E. Navikėnienė, A. Kava 

liūnaitė, p. Blauzdžiūnienė, p. Gečieiė ir S. Celina.
■ ■=■ .i ...jt— "-įt i. ir.■■ i.. .i

lietuviai veikia visur
Vokietija.
BALTŲ KULTŪROS D1EN 
OS LIUBECKE

Gegužės 17—20 dd. senoje 
Hanzos sostinėje — Liubecke 
— Baltų Dr-ja Vokietijoje su 
rc»igė Baltų Kultūros Dienas. 
Jas globoja burmistras M. 
Watemann ir miesto senatas. 
Gamtos muzėjaus patalpose ge 
gūžės 17 d. buvo atidalytos 
Baltų kultūros parodos. Atida 
rymo kalboje muzikas dr. H. 
J. Darmen iš Stuitgarto pabrė 
že, kad Baltų dr-jos Vokiętijo 
je tikslas >ra puoselėti drau 
gystę tarp vokiečių ir lietuvių, 
latvių ir estų tautų. Paaiškinda 
mas atidaromos parodos s.gy 
rius dr. Dahmen pareiškė, kad 
šie eksponatai žiūrovams pri 
mins Pabaltijį ir jo tragiškąjį 
likimą dabartyje. Po atidary 
mo svečiai buvo pakviesti } 
muzėjaus paskaitų salę, kurio 
je Otto Bong iš Miuncheno pa 
demonstravo šviesos paveiks 
lūs spalvose, parodydamas, 
kaip dabartiniai menninkai oku 
puotose Pabaltijo šalyse savo 
paveikslų spalva, kompozicija 
ir forma priešinasi rusificacijai 
ir partiniai doktrinai.

Baltų kultūros paroda ap 
ėmė tris skyrius: senosios kar 
tografijos, liaudies meno ir m > 
dėmiojo meno. Sencsios karto 
grafijos skyriaus puse ekspo 
natų sudarė senovės žemėta 
piai, Lietuvos Didžiosios Ku 
nigakštystės ir jos miestų vaiz 
dai.

Baltų muzikos koncertas 
Liubecke įvyko gegužės 18 d. 
Progarmą išpildė latvių cho 
ras iš Hamburgo ir estų solis 
tai bei .vokalistai iš Švedijos.

Priėmimas Baltų Draugijos 
atstovų Liubecko miesto rotu 
šėje įvyko gegužės 19 d. Liu 
becko miesto! burmistras M. 
Watemann priminė tradicinius 
taikingus santykius tarp Han 
zos sostinės ir Pabaltijo kraš 

tų ir tautų. Baltų kultūrines 
tradicijos išlaikymas tini di 
dėlę politinę reikšmę. Tautos, 
kurios liko už geležinės uzuan 
gos, šiandien, lygiai kaip pra 
eityje, jaučiasi solidarios su Eu 
ropa ir Vakarais. Mums rei 
kia ruoštis, pažymėjo ministe 
ris W. Kraft, tam melui, Kc 
da geležinė uždanga nukris: 
anksčiau ar vėliau įvyks visų 
Europos tautų ir vergaujančių 
susijungimas suvienytoje Euro 
poje.

Tą pačią dieną vakaie jvy 
ko Baltų Kultūros Dienų iš 
kilmingas aklas. Mokslinio po 
būdžio paskaitoje prof. dr. G. 
von Rauch iš Kiel-io temai 
„Baltijos valstybių užsienio po 
iitikos padėtis antrojo pasauli 
nio karo, išvakarėse“, rėmėsi 
estų medžiaga. 1936 m. Žda 
navo pasakytoji Leningrade 
kalba buvo atvirai grąsinan*' 
ir reikalaujanti „lango“ į Bal 
tijos jūrą per Pabaltijo kraš 
tus. Tuo pačiu metu savo eks 
pansijos planus į Rytus paskel 
bęs Hitlefris savo aneksijos 

žygius kreipė į Vidurio Euro 
pą. Hitlerio nesidomėjimu Pa 
baltijo problemomis 1939 m. 
buvo pasibaisėję suomiai. Nors 
sunku, esą pranašauti, kad pa 
sikartosiančios panašios 1913 
m. Pabaltijo tautoms palan 
kios aplinkybės, bet Pabaltijo 
tautų likimas ir toliau prii.iau 
sys nuo Vakarų ir bendiai lais 
vojo pasaulio tautų solidaru 
mo ir atsakomingumo.

Iškilmingas aktas buvo baig 
tas simfoniniu koncertu ir oal 
tų poezijos vertimų skaitiniais 
Aktorius Erik von Loewis pa 
skaitė keletą Maironio, Braz 
džionio ir Faušto Kiršos eilė 
raščių vokiečių kalboje.
Urugvajus.

I-JI GEGUŽIO 
URUGVAJUJE

Tradiciniu įpročiu Urugva 
Nukelta t 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
19.
Rytą, Barvainiui skubant į ligoninę, debesys kalnais vilto 

per padangę. Maišydamiesi, sukdamiesi, čia susigrūsuami | 
tamsias mases, čia palikdami šviesias properšas, pro kurias mo 
mentams prasiverždavo saulės spinduliai, akimirkai apšviesda 
mi Klaipėdos pastatus, griuvėsius ir žmones ir akinančiai su 
spindėdami tai langų stikluose, tai atšokę nuo blizgančios skar 
dos paviršiaus. Tas rodė, kad audra jau praėjusi, kad tai pa 
skutinai jos pėdsakai.

Barvainis, prisikvėpavęs Smiltynės pušelių oro, miegojo 
kietu miegu ir audros negirdėjo. Kol nuėjo iki ligoninės, saulė 
jau Šypsojosi skaisčiai plačiu veidu.

Ligoninės pasaulis tačiau — kančios, skausmo, sunkių iš 
gyvenimų; pasaulis sulysusių kūnų, pabėgusios dvasios, kiniai 
nevisada nusišypso vilties spindulys.

Tiktai sesuo Vassa nejautė šios sunkios atmosferos. Ji, 
kaip debesis nugalėjusi saulė, plačiai šypsojosi patenkinta ir 
žydinti.

Barvainis, ją pamatęs, negalėjo nenusišypsoti.
— Daktaras šiandien linksmenis, negu kitomis dienomis, 

— ji pratarė.
— Kur nebūsi linksmesnis, matydamas jūsų pasitenkini 

mą. . .
— Aš džiaugiuosi, kad jūs tai matote, kad tai yra mato 

ma. Gal man, čia svetimai, būsite atlaidesni. . .
— Ne, sesele, lietuviai svetingi ir kitus žmones gerbia, 

kaip dera žmonėms, sakyčiau — kultūringiems. . . Gal tokia 
tolerancija, kuri mūsų tautai yra, sakyčiau, būdinga, gal net 
perdaug mums nenaudinga. Bet mes esame toki, ne kitokį. . .

— Per trumpai čia gyvenu, kad taip giliai galėčiau įžvelg 
ti lietuvio dvasion. . . Bet aš tiktai patenkinta ir kol kas lai 
minga. . .

— Žiūrkite, kad kas nesudrumstų jūsų laimės. . .
•— Aš niekam olbga nedarau ir tokių sumanymų netuiiu.
— O, nelaimės dažniausia ateina nelauktos, nekviečia 

mos, dažnai net iš pasalų. . .
— Dieve duok man stiprybės atsilaikyti. . .
— It maldos kartai* nepadeda.., ..

— Reikia daugiau savim pasitikėti, savyje daugiau rasti 
jėgų. Subrendusiam žmogui tai privalu. . .

— Sutinku, kad taip turėtų būti. Bet yra jėgų, sesele, ku 
rios kartais galingesnės už žmogaus valią. Ar mes viską gali 
me padaryti, ką sumanome ir net užsispiriame padaryti? Ne. 
Taip nėra. Dažnas mūsų poelgis įvyksta prieš mūsų valią. . 
Pačiame žmogaus organizme esti jėgų, kurios tartum mus pri 
verčia pasielgti taip, o ne kitaip. . .

Įbėgo užalsę Žilgalis ir Kalnėnas.
— Ot miegojome!. . Pramigome visus terminus. . . Mus 

galima priskaityti „progulščikais* . . .
— Na, ne taip jau baisu. Mes gi Lietuvoje. Ne vieną, 

tai kitą laiką mes sunaudokime tam pačiam darbui, kad jis bū 
tų padarytas. . . — atsakė Barvainis.

— Ačiū, šefe. Mes pasiruošę!
Darbas vyko, kaip ir kasdien. Pasitaikė ligonių su endo 

krininiais sutrikimais, ir Barvainis pagalvojo, kad čia labai pra 
vartų būtų turėti Viktorijos pagalbą. Jis tada pagalvojo, kad 
jam reikia nuvažiuoti į Palangą, pažiūrėti Geduko ir Nijolės. 
Gal pasisektų žmoniškiau pasikalbėti su Viktorija. . .

Kokios gi priežastys juos išskyrė? Moralinis jo pasiydi 
mas, kuriam faktinai nebuvo rimto pagrindo? Kodėl jis lankė 
Boreikaitę? Ar Viktorija juo kratėsi? Ne, to gi nebuvo. Ta 
slegianti moralinė atmosfeia, kurią okupacija atnese, kaip 
kokį marą, jį pakrikdė. Sutrikdytas dvasinis gyvenimas, pa 
laužta moralė, vegetatyvinis pradas pradėjo vyrauti, ir susida 
rė sąlygas, kuriose pradėjo vyrauti gyvuliškumas. Tai yra ta 
atmosfera, kurią okupantas sudaro, kad palaužtų okupuotos 
tautos valią ir paraližuotų jos pastangas reikšti Savarankišku 
mą, savitą valią, sąmoningumą.

Pirmosios okupacijos padarinius gerai ištyrė vokiečių 
okupacijos metais lietuvių sukurtas Studijų biuras ir palikti bė 
gančių iš Lietuvos rusų įvairūs dokumentai. Taip pav. paaiš 
kejo, kad rusai jau iš anksto suorganizavo penktosios kolonos 
vadovybę įvairioms sritims: rašytojam demoralizuoti („razle 
žyt“) paruošė iš rašytojų tarpo teatrui — iš artistų, zurnalis. 
tams — rado žurnalistų, profesinėms darbininkų sąjungoms 
— būrį darbininkų, kariuomenei paruošė politrukų ir gydyto 
jams — gydytojų. Gal nuostabiausia, kad Lietuvos atstovy 
bių personale taip pat rado tokių žymių tituluotų pareigu 
nų, kurie nuėjo kolonistui tarnauti, . . Daugelis jų, okupac: 
jai prasidėjus, išėjo viešumon ir net demonstratyviai, kaip Pa 
leckis, L. Gira ir kt„ bet kiti tūnojo užsimaskavę vokiečių oku 
pacijoa metais, o ir po to veikia incognito. . . Imperialistas ir 

okupantas rusas — nepaprasto klastingumo, nepaprasto- suktu 
mo ir nepaprasto žiaurumo. Tai ilgų kolonizmo šimtmečių ir 
patyrimo kolonistas, mokąs prisitaikyti laiko sąlygoms.

„Ra^ložit“ įsakymas reiškėsi stipriai ir gydytojų profesi 
jos žmonių tarpe. Vokiečių okupacijos metais, penktakolouiai 
sulindo į savo kiautus, glūdėjo ir tylėjo. Bet vos tiic grjžo 
vėl sovietine, jau antroji okupacija, kaip penktakoloniai vėl 
išplaukė į paviršių ir daugelis jų tebevaidina Lietuvos ir tie 
tuvių duobkasių rolę, kaip kiaurus okupanto įrankis. Judošiai 
visada linkę daugiau padaryti, negu iš jų reikalaujama.

„Ne, gana Šito jungo“... — galvojo Barvainis. — „Reikia 
nusikratyti šiuo ištižimu!“ Bet ne taip lengvai tas davėsi. Bar 
vainio bandymai visą žiemą neatnešė pageidaujamų vaisių. 
Viktorija buvo pikta ir neatiaidi. Gal ji kūrė kokius planus? 
Gal tyčia kankino Barvainį, jį glūdino? Kad susigrąžinus, jei 
gu taip jau pasitaikytų, kad kitą kartą jau nenuklystų. . .

Bet ar Viktorija Barvainient buvo be nuodėmės? Ado 
menas ją lengvai paklupdė ir padarė savo įrankiu. Ir kažin, 
kas būtų buvę, jeigu jis nebūtų žuvęs katastrofoje? Todėl, ar 
ji turi teisę perdaug jį pulti ir kaltinti? Ji, girdi, Barvainio. ne 
mylėjusi. . . Bet ar Adomėną ji mylėjo? . . Ir Adomėną ji liek 
pat mylėjo, kiek ir Barvainį. Bet ji tiktai taip įsivaizdavo. 
Tikrumoje, Viktorija, kaip ir kitos moterys, turėjo įgimtą mo 
tinybės patraukimą, ir ta jos prigimtis, instinktas, buvo taip 
pat ryškus, kaip ir kitų moterų, kurios sakosi vyrus mylinčios. 
Nieku ji neišsiskyrė iš kitų moterų tarpo.

Meilę juk sužadina visų pirma įgimtas lytinis instinktas. 
Dvasiniai priedai ateina vėliaus, kaip proto ir moralės padari 
niai. Ir tai yra tie komponentai, kurie drauge su išsilaikymo 
instinktu sudaro meilės visumą. Vien lytinė meilė, alsipalai 
davusi nuo proto ir moralės komponentų, sudaro labai pavojin 
gą šeimos trapumą, kuris dažniausia baigiasi letališkai, kaip tai 
klausimais ir daugiau vedina instinktinio jausmo, dabar, likusi 
atsitiko su Barvainių Šeima.

Viktorija, moterišką galvą jnažiau kvaršindama tokiais 
be vyro, bet jo reikalinga, bandė flirtuoti net su Kaspenunu — 
mušeika, spekuliantu ir jau jokiu būdu jai netinkamu partne 
riu, nei amžiaus, nei inteligencijos prasme. Viktorija tą jautė, 
bet jis buvo įkyrus ir atkakliai kabinėjosi.

Viktorijai daugiau paliko kretingiškis ginekologas. Jis 
ir viengungis. Bet jis nelabai buvo linkęs susidėti su išsiskj ru 
šia našle, kuri už jį buvo ir vyresnė. Viktorijai jis paliko, oet 
jam ji, nors išvaizda ir patiko, bet jo skaičiavimai jį nuo jos 
šalino. Bus daugiau.
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Geru gerai mokėti savo kalbą

AR LIETUVIŲ KALBA TURI GARSUS F IR CH? 
RAŠO A. G. GIEDRAITIS

» k t u v a

Kai lietuvis nori pavaizduo 
ti vėjo pūtimą, sako: fuū!.. 
Tokio pavaizdavimo dažniau 
šiai prireikia mažiems vairta 
ms, kurie beaugdami nori ko 
veikiausiai matomąjį ir jaučia 
mąjį pasaulį pažinti. TiKiai p« 
tys vaikai čia tą f dažniausiai 
pro sučiauptas lūpas išstumia, 
ir išeina — pfuū!..

Mažiems vaikams nesvarus 
daiktus pavadina mažyčiu zo 
dėlių — fe. Perspėja ir suko: 
Fe, neimk! Arba ir kitas žino 
mas posakis: Fe, kad pa^mir 
do!.. Arba pasipiktinimas ne 
švara, taip pat ir labai blogu 
keno elgesiu: Fu, kaip bjau 
ru!..

Nesvetimas lietuviui ir plo 
nutis — fi, tiktai šis daugiau 
bene tariamas su panieka ar 
išdidumu: Fi, kaip čia negerai 
atsiduoda! Fi, didelis čia daik 
tas!

Nešvarumo ar apgavystės 
kratydamasis tūlas sako—fui! 
Ir Lietuvos žydą tekdavo gir 
dėti sakant. Fui, ar tu pas ma 
ne kada apsigavai pirkdamas! 
(Šis fui gali būti mums per 
svetimą įtaką atsiradęs;.

Pailsęs ar sunkiai kėlęs ne 
tuvis iš visos krūtinės atsikve 
pia: fuuu... Tasai f čia lyg ir 
nevisai toks, kokį tariame jį 
žodžiuose, bet visdėlto la,bai 
artimas, ir tinkamesnio savo 
lotyniškosios kilmės abėcėlėje 
neturime.

Gryno ch, kaip vokiečių žo 
džiuose sicher, doch arba rusų 
chata, lietuvių kalboje lyg ir 
netenka girdėti. Rašomojoje 
kalboje juo dažnai pavaizduo 
jamag juokas: cha, cha, cha!.. 
Tačiau natūraliam lietuvio juo 
kui gal reikėtų tarpinio garso 
h—ch. Kasdieninėje kalboje 
lietuvis juoką kitam ir šiaip pa 
vaizduoja: Aš jam papasako 
jau tą atsitikimą, tai jis — ka 
ka, ka! — ėmė ir nusijuokė.

Kartais, beje, tenka išgirs 
ti šitaip: Kad išsipuišė, tai — 
che! Arba: Che, vaikine, ką 
tu man pasakoji (niekus) !

Taigi atrodo, kad nei h*), 
nei f, nei ch iš savo abėcėlės 
išmesti negalime. Jais reiškia 
mieji garsai, nors ir retai, bet

’) Apie h buvo ,,Nepr. Liet.“ 
Nr. 15 (balan. 11). 
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via dėlto mūsų ka|bpje yrą— 
jausmažodžiams sakyti.

Lietuvių kalba, amžiams 
slenkant tobulėdama, issivy&tė 
į aiškią, skambią kalbą, o anie 
garsai (h, f, ch) nėra tokie, tai 
beliko tiktai kaikurems būdir. 
giems jausmažodžiams reikšti.

A. G. Giedraitis.
PASAULINIS JAUNŲJŲ 

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA
TŲ KONGRESAS

Gegužės 8—15 dd. Caiaca 
se (Venezueloje) įvyko pir 
masis pasaulinis jaunųjų knkš 
čionių demokratų kongresas. 
Šį kongresą organizavo tarp 
tautinė Jaunųjų Krikšč. Demo 
kratų Unija (UIJDC), kutia> 
lietuviai krikšč. demokratai 
priklauso nuo pat organizaci 
jos įsikūrimo pradžios (1947 
m.) Kongrese dalyvavo 18- 
kos Europos kraštų, penkių 
P. Amerikos kraštų ir Afn 
kos jaunųjų krikšč. demokra 
tų atstovai. Jaun. lietuvius kri 
kščionius demokratus atstovą 
v o A. Venskus (iš Paryžiaus) 
ir L. Pabedinskas (iš Čika 
gos).

Vykdama j kongresą Euro 
pos 18-kos kraštų jaunųjų kri 
kščionių demokratų delegaci 
ja Washingtone buvo priimta 
JAV prezidento J. Kennedy 
specialioje audiencijoje. Pačia 
me kongreso atidaryme daly 
vavo Venezuelos valstybės 
prezindentas R. Bethancourt, 
Venezuelos žemės ūkio mm. 
V. Jimenez Landinez, prel.y 
bos min. G. Gonzales ii kiti 
augšti valstybės pareigūnai. — 
Kongreso tema: .Jaunieji kri 
kščionys demokratai už laisvę, 
taiką ir teisingumą“. E.

WYSZYNSKI\ PASMERKĖ 
GOMULKĄ

— Ryšium su Lenkijos vai 
džios parėdymu mokyklų vai 
kams skiepyti bedievybę, Len 
kijos kardinolas Wyszynski iš 
leido klebonams aplinkraštį, 
pasirašytą 64 vyskupų, kuria 
me griežtai pasisako prieš ate 
istinius valdžios parėdymus ir 
kviečia tikinčiuosius Sekminių 
savaitę paskirti maldoms ir gc 
riems darbams, kad išlaikytų 
tikėjimą, kuris praeityje buvo 
pagrindinė Lenkijos stiprybė. 
Kardinolas pasmerkė valdžios 
ateistinius darbus.

1VL id. — N^ iŠ

OP. SOL. ELZBIETOS KARDELIENĖS MUZIKOS STUDIJOS NUOTRAUKA PO METINIO
PAVASARINIO KONCERTO

Šiemet jos mokinių, — pianistų ir dainininkių, — koncertas įvyks šį šeštadienį, birželio 23 dieną, 6 valandą po pietų, 
Aušros Vartų salėje. (Plačiau žiūiėk 8-me puslapyje skelbimą).

JIS KOVOJO UŽ SPAUDOS LAISVĘ

KULTŪRWE^fKROJVIKA
PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS 80-TIES METŲ 

MINĖJIMAS
Ramovės PIRMASIS DEsIM 
TMETIS, 1950—1960. Auto 
rius - redaktorius A. Rėklaitis 
Titulinis puslapis dail. A. Va 
Ieškos. Tiražas 700 egi.. 351 
psl. Išleido Lietuviu Veteianų 
S-ga ,,Ramovė“ Čitcagoje 
1962 m. Leidinys didelio lot 
mato, 9/11 c., gausiai iliustiuo 
tas, gerame popiery, kietais 
viršeliais. Kaina ir gavimo ad 
resas nepažymėta.

MIRUS LIETUVOS MINIS 
TERIUI IR NEPAPRAS 

TAM PASIUNTINIUI PIE
TŲ AMERIKAI DR. KA 

ZIUI GRAUŽINIU!
Staigiai birželio m. 5 dieną 

9.15 vai. ryto, mirė Lietuvos 
ministeris Pietų Amerikai D.. 
Kazys Graužinis.

Prieš kelis metus turėjo Šir 
dies smūgį. Nors jį pergyveno, 
visą laiką negalavo.

Mėgdavo pajūrio avenido 
mis pasivaikščioti. Birželio 5 
dienos rytą eidamas gatve lies 
Lietuvosį Pasiuntinybėm rezi 
dencija, pakartotinai buvo iš 
tiktas širdies smūgio, ir šj kar 
tą fataliai.

Ėjo 64 metus amžiaus. Pali 
ko žmoną ir tris dukras.

Lietuvos Pasiuntinybė da 
bar priklausys vadovauti Ana 
toliui Grišonui, senam Lietu 
vos diplomatinio korpuso na 
riui.

Albinas Gumbaragis.
VOLTERO BIBLIOTEKA

Voltero biblioteka šiuo me 
tu saugoma Leningrade Salty 
kovo - Ščedrino bibliotekos re 
tųjų knygų skyriuje. Į Rusiją 
ji pateko po rašytojo mirties. 
Carienė Jekaterina vede su 
Volteru pastovią koresponden 
ciją ir jam mirus nupirko Jo 
biblioteką iš Voltero dukterė 
čios už 135 398 livrų (30.000 
rublių) sumą.
Remk ,,Nepriklausomos Lietu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai y^a svarbus 
lietuviškas reikalas.

Prof. Mykolas Biržiška, gy 
venantis dabar prie Paciiiko, 
Los Angeles mieste, šiais me 
tais, rugpjūčio 24 d., sulauks 
aštuoniasdešimtojo gimtadie 
nio. Los Angeles lietuvių kolc 
nija šį Lietuvos Nepriklauso 
mybės signataro gimtadierų pra 
deda rengtis tinkamai, šventa 
dieniškai paminėti.

Gegužės 30 d. vietos Lietu 
vių Bendruomenės likyri^us' 
iniciatyva guvo sukviestas vi 
sų lietuviškų organzacijų pasi 
tarimas. Tuo reikalu pasitarti 
susirinko devyniolikos organi 
zacjų pirminnkai arba atsto 
vai. Įvado žod įtarė LB pirm. 
Antanas Skirius. Sekretoriavo 
posėdžiui Dalia Karaliūtė.

Visi vienu balsu pritarė LB 
iniciatyvai ir nutarė tam minė 
jimui sudaryti specialų komi 
tetą: Profesoriaus Mykolo 
Biržiškos aštuoniasdešimtajam 
gimtadieniui paminėti komite 
tą. Komiteto sudėtin įėjo — 
pirm. Jurgis Gliaudą, nariais 
(, kurie pasiėmė įvairias su mi 
nejimu susijusias pareigas) ar 
chitektas Ed. Arbas, inž. j. Jo 
dėlė, V. Irlikienė, inž. Br. 
Stančikas, inž. V. Varnas ir 
mjr. K. Liauddnskas.

Numatoma surengti iškil 
mingąjį minėjimą viename iš 
Los Angeles viešbučių, su ofi 
cialia ir meno dalimis.

Neseniai profesorius buvo 
susirgęs, gulėjo ligoninėje. Ta 
čiau visų džiaugsmui jau gero 
kai atsigavo iš ligos. Jau buvo 
atlankęs pamaldas, parengi 
mus, kultūros klubo susirinki 
me dalyvavo diskusijose.

Visi susirinkimo dalyviai su 
darė bendrinį minėjimo komi 
tetą, kuris globos parengimą. 
Specialusis komitetas rūpinsis 
minėjimo surengimu.

Minėjimo diena numatyta 
rugsėjo 29 d. profesoriaus var 
dadienis, tačiau tai pareis ir nuo 
gautų patalpų sąlygų.

Komitetas.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvių Veteranų Sąjungos

Spaudos laisvė yra vienas iš 
demokratijos principų. 1 ik pa 
tikrinant viešosios nuomone.’, 
net jei ji ir kritikuoja e-amą ’ y 
riausybę Valdžioje, laisvą pa 
reiškimą, skaitoma, kad yia 
demokratinė teisė laisvai kalbė 
ti.

Kanadoje ši teisė buvo pir 
mą kart užginčyta 1835 m. ka 
da laiškas pavadintas ,, 1 he Pe 
ople“ pasirodė Halifakso laik 
rašty ,,Nova Scotia“. Laiško- 
-straipsnio turinys apkaltino 
Halifakso administraciją, kuri 
buvo skirta Britų Karūnos vi 
sam gyvenimui valdyti Nova 
Scotia miestus, kad ji yra pa 
perkama, blogai vedama. Šie 
administratoriai nebuvo atsa 
kingi preš provincijos seimelį. 
Joseph Howe, 30 metų vyas, 
gimęs Halifakse, laikraščio re 
daktorius, kuris kritikavo ad 
ministratorius ne vieną kartą, 
duvo laikomas atsakingu už 
laišką - sraipsnį įr administra 
torių, buvo patrauktas teismo 
atsakomybėn kriminaliniu pa 
grindų.

Joseph Howe mėgino jieš 
koti pagalbos pas advokatus, 
bet jiems atsisakius, pasiryžo 
gintis pats vienas. Sekančias 
dvi savaiti jis studijuoja apkal 
tinimo teisinę pusę, suremta 
faktus ir dokumentus reikalui 

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (I ) Die 
viskasis Amžių Planas su braižiniu, studijavimas Švento rašto 
1 tomas. Šioje knygoj aprašo smulkmeniškai apie ateinančius 
laikus, kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų. Dievo 
tikslus žmonijos labui, ir kas bus įvikinta čia ant žemės šiame 
tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro 
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas Švento Rašto 2 tomas. Šioje knygo 
je aprašo smulkmeniškai apie Antikristus, kas jie do vieni yra, 
kur jie gyvena, kokie jų darbai yraj ir apie Biblijos Antikristą 
plačiai aprašo knyga 358 puslapių, drobės apdarais, kaina 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knygų 
čių, kurios nušviečia dabartinę Tiesą taip, kaip Šventas raštas 
nurodo. Aš tikiuos, kad kiekvienas žmogus, kuris tas dvi kny 
gas perskaitys 1 tomą ir 2 tomą studijavimu Švento Kašto bus 

patenkinti, ir savo širdis suramins.
Užsakymus siųskite šiuo adresu L. B. S. A. 212 E. 3rd. Str. 

Spring Valley, Ill., USA.

gus parodyti teisme. 12 adini 
nistratorių, kuriuos Howe pa 
krikštino „dvylikos taryba“, 
buvo tikri, kad Howe pateks 
j kalėjimą ir nebus ateity au 
tokratiniam valdymui jokios 
grėsmės.

Halifakso žmonės stipt iai 
palaikė Howę ir jį vertino kaip 
jų demokratinių teisių gynėją. 
Teisme Joseph Howe pasakė 
sesių su ketvirčiu valandos kai 
bą, daugiausiai pagrįstą spau 
dos laisvės principu. Jis buvo 
išteisintas. Žmonės buvo taip 
patenkinti, kad Howe ouvo iš 
teismo išneštas žmonių ant pe 
ėių ir nešamas triumfuojan 
čios procesijos džiaugsmingai 
šūkaujant.

Joseph Howe įėžo i politiką 
ir buvo išrinktas į Nova oio 
tia provincijos įstatymų leidžia 
mąją įstaigą, kur jis tapo ko 
votoju už pilnai atsakomingą 
vyriausybę. 1847 m. linkimu o 
se pricipas ministerijų atsaL. 
mybės prieš provincijos seime 
Ij buvo galutinai laimėtas ii 
tai įvyko tik del Howe pastari 
gų-

Joseph Howe įėjo į politiką 
kaip „liaudies tribūnas“. Kaip 
spaudos laisvės čempionas, Jo 
seph Howe įsirikiuoja į Kana 
dos didžiuosius kovotojus uz 
atsakingą vyriausybę. fC3).

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
31.

VALENTINAS
išeidamas priekin

Po šimts! Negundyki žmonių! 
Užtenka tau čionai skardenti! 
Su savo barškyne eik po velnių, 
Prakeiktas žiurkių muzikante!

Sudaužo gitarą
I MEFISTOFELIS

Na, štai ir po gitaros. Gaila.
VALENTINAS

Belieka tik praskelt makaulę tavo kvailą!
MEFISTOFELIS

Faustui
Į kovą, daktare! Eik šen artyn: 
Aš pats vedu tave į mūšį kilnų. 
Dar smūgį! Dar! Tiesiog širdin! 
Mes sukedensim jį kaip šiltą vilna.

VALENTINAS
Tik pamėgink!

MEFISTOFELIS
Kodėl gi ne?

VALENTINAS
Ak šitaip! x

MEFISTOFELIS
« '** - Še!

VALENTINAS

GRETCHEN
O, Viešpatie, apsaugok mus! 

VALENTINAS
Žinau, turėsiu mirti greit, 
Išvykti į kelionę paskutinę. 
Ko moterys, paleidot kakarinę? 
Nutilkit. Prašom prie manęs prieit.

Moterys apstoja Valentiną 
Sesute, tu esi jauna, 
Dar neprityrus mergina 
Ir iškrypai iš doro kelio. 
Įspėti noriu aš tave: 
Kad jau tapai paveistuve, 
Tai duok sau pilną valią!

GRETCHEN
O, Dieve! Broli, ką šneki tu?

VALENTINAS
Kam Dievą kišt į purvą šitą? 
Kas atsitiko, tas ir liks, 
Kas turi būt, tas ir įvyks. 
Dabar su vienu tu pradėjai; 
Jo darbą tęs kiti mėgėjai, 
O kai lig tuzino prieis, 
Tai visas miestas plauks būriais. 
Kai darbas užgema gėdingas, 
Nerodo niekam veido jis, 
Ir juodas šydas paslaptingas 
Jam dengia niekšiškas akis. 
Jį dar lopšy užsmaugti reik. 
Kitaip — jis auga, auga, auga, 
Bet negerėja nė per plauką, 
Šviesos nebijo jau beveik, 
Bjauresnis darosi kasdien 
Ir veržiasi aikštėn.

Visur jo pilna!
Ar čia tiktai ne velnias prieš mane? 
Ranka staiga nutirpo...

MEFISTOFELIS
Faustui

Durk jam!
VALENTINAS

krinta 
MEFISTOFELIS

Storžievis gavo tai, ko geidė! 
Bet negaišuokim. Dumkim tuoj. 
Gidri? Šauksmai aplink jau aidi. 
Aš nebijau policijos, tačiau 
Nevirškinu teismų.

MARTA
pro langą

Čionai greičiau!
GRETCHEN

pro langą 
Šviesos! Šviesos!

MARTA
Baisus dalykas! 

Muštynės kruvinos!
ŽMONĖS

Tas nebegyvas jau.
MARTA

Kur žmogžudys? Kur užpuolikas?
GRETCHEN 

išbėgdama
Kas čia?

ŽMONĖS
Tavosios motinos sūnus.

Jaučiu, nebetoli laikai, 
Kada net seniai ir vaikai 
Bėgs nuo tavęs lyg nuo raupsuotos, 
Kai tavo akys ašarotos 
Bauginsis tų, kurie tave 
Matys praeinančią gatve. 
Nebepuikausi tuokart šičia 
Su gryno aukso grandine 
Ai su apykakle puošnia, 
Nebeisi, kekše į bažnyčią, 
O styrinėsi pašaliais 
Su driskiais tartum klipata... 
Ir jeigu tau dangus atleis, — 
Ant žemės būsi prakeikta!

MARTA
Verčiau nustokit piktint žmones 
Ir melskit Viešpaties malonės! /

VALENTINAS
Jei aš galėčiau kumščiu tvoti 
Tau, sąvadautoja šlykti, — š
Visi visi darbai pikti 
Iškart man būtų dovanoti.

GRETCHEN
Už ką man, vargšei, kančios tos?.. /

VALENTINAS
Nurimk, sesuo. Gana raudoti. f
Garbės, niekingai prarastos, 
Nebeatgausi... Tu pati 1
Mane myriop dabar siunti, — 
Ir kaip kareivis, kaip narsuolis 
Pas Dieva žengia tavo brolis.

Miršta.

Bus daugiau. 4__
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„LITO“ BANKE PINIGAI SAUGIAUSI IR DUODA 
DIDŽIAUSIUS PROCENTUS

NIAGAROS PUSIASALIS

Naujų nariu verbavimas yra 
vienas iš svaroiausių „Lito" 
darbų. Visi esamieji nariai Kvie 
čiami į talką. Labai daug paae 
da draugų pakalbinimas arba 
bent pavardžių ar adresų nu.o 
dymas tų asmenų, kurie even 
tualiai galėtų tapti „Lito“ na 
riais.

Vis dar yra tautiečių, kurie 
bijo, kad jų pinigai „Lile“ ne 
pražūtų arba nebūtų sunkumo 
juos išsiimti. Visos tos jų bai 
mės visai nepagrįstos. Visi m 
dėliai išmokami bet k<ida pa 
reikalavus. Be einamosios sąs 
kaitos, pinigų atsarga laikoma 
Quebeco Kredito Unijų Cent 
rinėje kasoje.

Nuo vagysčių, ugnies, api 
plėšimų, išeikvojimų ii pana 
šių nelaimių „Litas“ tun le 
no miliono dol. draudimą. Pa.- 
kolos „Lite" išduodamos su 
didesnėmis garantijomis, kaip 
kituose bankuose. Skolintojo 
mirties atveju paskolas iki $ 
10,000 skolą sumoka Graudi 
mo bendrovė. Tuo būdu, visos 
paskolos „Lite“ garantuotos 
net dviem būdais: 1) drau 1 
mu, kuris nariui nieko nexus 
tuoja, nes už jį sumoka pats 
„Litas“ ir 2) asmeninėms p.,^ 
koloms — žiiantais, o nekiln. 
turto paskoloms — tunu.

Ar gali „Litas“ turėti nuoj 
tolių del nevykusio reikalų ve 
dimo? „Lito“ reikalai tvarko 
mi labai geros kvalifikacijos 
asmenų. „Lito“ valdybą suda 
ro nariai visi baigę augštąjį 
mikslą, kuo tur būt negalėtų 
pasigirti nė viena kita kredito 
unija ar Caisse Populaire. Tas 
pats ir su dauguma kitų valdo 
mųjų organų (Revizijų^ ir Kic

dėkingą mintį, kad tik k tų iui 
tybių žmonės gali varyti dide 
liūs „biznius“. Pavieniai lietu 
viai nėra blogiau įsikūrę, kaip 
kiti, gal net geriau. Tačiau ui 
desniems užsimojimam^ truks 
ta tarpusavio pasitikėjimo ir 
sunku susiburti j didesnius ekc 
nominius vienetus. „Ne šven 
tieji puodus lipdo“ — gera lie 
tuviška patarlė. Vykdykime 
ją praktikoje. „Litas" yia jau 
pavykęs bandymas, tik jo augi 
mas galėtų būti žymiai .paries 
nis, jei skaitlingi Montrealio 
lietuviai nesvyruodami į jį sa 
vo santaupas dėtų.

1Pr. Ručinskas.
AUŠROS VARTŲ

Klebono Tėvo Jono Borevi 
čiaus, S. J. 25 metų kunigys 
tės sukakties minėjimas yra 
rengiamas š. m. rugsėjo mėn.
29 d., 7 vai. vakaro Aušros 
Vartų parapijos salėje. Mine 
jimas bus uždaras ir pne įėji 
mo pakvietimų nebus galima 
įsigyti. Visi Aušros Vartų pa 
rapijos k-to nariai, lietuviškų 
organizacijų pirmininkai ir 
spaudos kioskas Aušros Vartų 
parapijos salėje pakvietimus 
jau platina.

Kadangi patalpos nėra di 
dėlės ir daugelio žmonių nega 
lės sutalpinti, lietuviška visuo 
menė kviečiama įsigyti kviet; 
mus iš anksto. Kad nebūtų be 
vietos ir nedalyvautų garbingo 
se sukaktuvėse.

Rengėjų adresas: Bi. Staš 
kevičius, 658—2nd Avė., Ver 
dun 19. P. Q., telef.: PO 9- 
1557. Rengėjai.
VASARINIAI PRANCŪZŲ 

KALBOS KURSAI

AŠTUNTŲJŲ JONINIŲ — JAUNIMO ŠVENTĖS 
PASKUTINIS RENGĖJŲ - VILNIEČIŲ ŽODIS.

S PSL.

POSVeTKOU ;

Veda sktn. inž. J. Bulota.

ATKREIPKIME DĖMESĮ

Šventės data birželio 23 d., šeštadienis.

Sąryšyje su Maironio me 
lais ir didžiojo dainiaus prisi 
minimu ir ta proga jaunimo 
konkursnių rašinių premijų 
įteikimu, šventės programa 
prasidės 15 minučių anksčiau, 
t. y. 5 vai. 4 5 min. po pietų 
Šventės vieta Merritton Com 
munity Centre Hall, St. Caiha 
lines, Ont. Kaip visuomet, mū

su svečiai buvo punktualūs, 
taip ir šais metais su nuoširdų 
mu prašom" salėje užimti vie 
tas nurodytu laiku, kad ypač 
šiais metais galėtume švente 
atšvęsti kuopuikiausioj nuotai 
ko j.

Mūsų ruošiama šventė visą 
laiką buvo xsif^iomenes įverti 
narna ir remiama; pav., Čiui

dito Komisijų) narių. „Lito" 
atskaitomybę tikrina ne tik 
narių išrinkta, Revizijos Komi 
sija, bet ir Kredito Ko, peraty 
vų Sąjungos bei valdžios re 
vizoriai. Ligi šiol „Litas" ntia 
nuiašęs nė vienos paskolos 1. 
nėra per septy nerius metus tu 
rėjęs kokių nors nuostolių dėl 
netinkamo reikalų vedimo

Reikėtų bent kartą lietu 
viams išmesti iš galvos tą ne

Pradedant birželio 18 d., 8 
vai. vakaro, pradedam' vasari 
niai, prancūzų kalbos kursai, 
25 pamokos, šioe moskyklosc; 
Olier, 310 ėst, Roy; Bourget, 
1220 de la Montagne, ir St- 
-Philippe, 6839 Drolet gatvė 
se. Kursai nemokami. Įsirašy 
ti bet kurioje nurodytoje vie 
toje nurodytu laiku; daugiau 
informacijų galima gauti tele 
fonu: 525-6311, lok. 325

iŠ DRUMMOND /AUTO |

REPAIRS s
$ A

1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.
I Tel.: UN 1-6608 |
I LATVIŠKA ĮMONĖ |

Taisomi visų rūšių automobiliai.

$ Darbas garantuotas. F
X • V

Greitas patarnavimas.
$ Prieinamos kainos. X

Lietuvių Skautų Brolija ga 
vo kvietimus dalyvauti tautinė 
se skautų stovyklose: Vakarų 
Vokietijos, Švedijos, Norvegi 
jos ir Suomijos.

Kvietimai priimti ir norima 
pasiųsti į tas tautines skautu 
stovyklas reprezentacinius v: 
nelus, reprezentuoti - atslovau 
ti mūsų brangią tėvynę Lietu

lionio vešnagės proga Niaga 
ros pusiasalio bennruomenių 
valdybos svečius sveikino per 
spaudą. „Grandinėlės“ ir „Už 
burtos fleitos“ atvykimo pro 
ga taip pat valdybos dalyvavo 
svečių pasilikime ir išleidime. 
To dėka iki šio laiko kai kurie 
asmenys tebepalaiko su buvu 
siais svečiais draugiškus ry 
šius.

Rengėjų didžiausias noras, 
kad ir šiemetiniai brangūs New 
Yorko svečiai, anot Maironio, 
lyra, būtų su tokiu pat nuo 
širdumu priimti ir išleisti. Jie 
bus Port Erie, Ont. šeštadienį 
apie 10 vai. ryto. Būt giažu, 
kad be rengėjų jei kas iŠ Nia 
garos pusiasalio lietuvių jų pa 
sitikime dalyvautų. Tai būtų 
išlaikyta Niagaros pusiasalio 
lietuvių nuoširdumo tradicija.

Šios didžiosios šventės pro 
ga drįstame plačiąja visuonu 
nei prisistatyti ir su savo dar 
bais. Manome, kad niekas ne 
išdrįs neįvertinti didžiųjų lie 
tuviškų ansamblių kiekvienais 
metais atsilankymo į šią ne 
gausią lietuvių koloniją. Be 
mūsų šalpos darbo esantiems 
lietuvimas už geležinės uždan 
gos ir su jais ryšio palaikymo, 
šiais metais pasirodome su iei 
dinų Dr. A. Šapokos „Vilnius

vą ir lietuvių skautišką jauni 
mą.

Tose tautinėse stovyklose 
dalyvaus didelis skaičius lais 
vojo pasaulio skautiško jauni 
mo.

Labai geia proga yra ten 
dalyvaujantį jaunimą supažir 
dinti su Lietuvos pavergimu, 
mūsų brolių bei sesių nešama 
tėvynėje vergiją, priespaudą, 
trėmimus jaunimo „savanoris 
kai“ sunkiems darbams į S.Di 
rą. nekaltų žmonių kišimą į 
kalėjimus, kada laisvojo pašau 
lio jaunimas bus dar daugiau 
supažindintas su komunizmu 
žiaurumais, jų melų. Tuo pa 
čiu bus lengviau vesti kova 
dėl Lietuvos laisvės.

Bet deja Lietuvių Skautų 
Brolija neturi tam lėšų, kad 
galėtų pasiųsti savo reprezenta 
cinius vienetus į tas tautinės 
skautų stovyklas. Yra Jambo 
rėš Fondas, kuris visą tą finan 
suoja. Fondo lėšas sudaro au 
kos.

Jeigu mes neparemsime šio 
fondo savo aukomis, tai Lietu 
vių Skautų Brolija negalės ivn 
pasiųsti reprezentacinius sicau 
tų vienetus. Ten niekas mats 
tovaus - nereprezentuos Lietu 
vote, lietuvių skautiško jauni 
mo.

Tada klausymas kyla, kas 
laimės, ar mes, ar mūsų cėvy 
nės okupantas.

Kiekvienas mūsų nepasise 
kimas, ar apsileidimas del ne 
rangumo neša laimėjimus, tin 
Lietuvos okupantui - Komuuįz 
mui.

Kada Lietuvai 1918—1920 
m. grėsė pavojus prarasi sat o 
atstatytą nepriklausomybę, ta
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VESTUVĖS-SUKAKTUVĖS
PIRMOJI KOMUNIJA

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

Residence:
DU. 9-7065

(243-D) A rare and distinctly* 
Canadian Rye Whisky.

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.į. ’

. CALVERT
L WW OLD RYE

(242-B) Blended with choice whiskit 
aged in 20-year-old casks.

Lietuvos gyvenime“ anglų kai 
ba. Norintieji galės įsigyti šven 
tės metu.

Čia paminėtiems ir kitiems 
pradėtiems darbams jvykdyt’. 
šioje šventėje visuomenės ua 
lyvavimas daug prisideda.

Sveikiname su Maironio me 
tais ir linkime jo dvasioje pra 
leisti ne tik šią šventę, bet ir vi 
suomet gyventi jo siektais id<_ 
a lais.

. Lietuvos dainiaus pagerbi 
mui tebūnie mūsų darbai!

VKLS šventės rengimo 
informacija.

da jaunimas suprato tą pavo 
Nukelta į 6-ta psl.

I Įvairūs j 
|DK AUDIMAI* 

| Vacys Zižys ?
A Įstaigos VI 2-1427.
§ Namų LA 3-1084.

Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms 
kitokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.

| ME7-6727 Į

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

i| 117 —6th Avenue, LACHINE. |

fr©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

f A. NORKELIŪNAS 1
X • •

1
4 Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. 4
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SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
kmt^^WAWH^*^^*^^^^*-^******^**^*

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistes. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

ą©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*^

BELLAZZI-LAMY, INC I
6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. **

L Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. X 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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4

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

VYRIŠKŲ I R 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

M. MACIUKAS

^©©©©©©©©©©O©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®®1 •©©♦©«©©©<
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I SIUNTINIAI LIETUVON I 
8 P * r A
| Kaufman’s Woollens &Textiles| 
g 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319!Į 
A Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems <»
A garantuotai skubiausiai ir <l

urmo kainomis i
A (30—40% žemiau rinkos kainų) a
4 Importuojame iš Anglijos X
& geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot. 4
A kostiumams ir suknelėms. 4
X Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių, a 
A Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite, a 
X Priimame užsakymus X

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 4
4 CH. KAUFMANAS 4
4 Buv. Audiniu fabriko Litex Kaune vedėjas. 4,©©©©©©©©©©©©©©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©»

F

Baltica Investment Corp
A II A C "1 fAutorizuota* kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152. 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukorės, CR 6-5075.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BAlTiC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kai itai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. š I A U č I U L l S 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

s Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884.
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PASKUBĖKITE UŽSIRAŠYTI

, WELLAND, Ont
„Ein saulelė aplinkui dangų. Ei kupoliau kupilėli, 
Aplinkui dangų mėnulio kelti“. Iš lietuvių tautuoakcs.

KAI MIŠKAI NUSIDAŽO STORIAUSIA LAPIJOS 
ŽALUMA;

į jaunimo stovyklą, kurią ruo 
šia Toronto ateitininkai Wasa 
goję liepos 7—22 dd. Kviečia 
mi stovyklauti berniukai ir 
mergaitės nuo 12 metų am 
žiaus. Stovyklavimo mokestis 
už dvi savaites — 25 dol , 
dviem iš tos pačios šeimos — 
40 dol., trims — 45 dol. Nepa 
siturintiems bus teikiama leng 
vatų. Į stovyklą užsirašyti ga 
Įima telefonu ar laišku Torou 
to Prisikėlimo p-jos raštinėje, 
32 Rusholme Park Cres., To 
ronto 3, telef. LE 3-0621, Ha 
miltone — pas J. Pleinj, 118 
Fairleigh Ave. S., tel. LI 7- 
3028, ar A. Mikšienę, 120 La

LIETUVIAI VEIKIA VIS...
Atkelta iš

jaus sostinėje Montevideo, įs 
pudingai minima gegužes 1 
diena.

Žmonės keliasi vėlai. Mies 
to gatvės apytuštės, kaip po 
'bombardavimo. Kolektyvinis 
trafikas sustojęs. Visos preky 
bos ir pramonės įmonės uzda 
rytos. Dienraščiai neišeina 
Duona reikia valgyli vakatykš 
tė. Tik bažnyčių durys atviros.

Prieš 30 metų, šis laisviau 
sios Pietų Amerikos valstybės 
sostinėje būdavo suruošiamos 
socialistų ir komunistų partijų 
demonstracijos. Pirmųjų daly 
vaudavo keli tūkstančiai, gi 
antrųjų dešimtimis tūkstančių, 
jų tarpe apie pusė ateivių.

Čia pravartu atžymėti islo 
rinį įvykį. 1930 metų socialis 
tų partijos demonstracijose da 
lyvavo daug lietuvių. Dalyva 
vo Organizuotai eisenoje, prin 
cipale sostinės avenida, atskira 
me būryje, nešdami priekyje 
Lietuvos ir Urugvajaus vėlia 
vas Alb. Gumbaragis ir Juoz. 
Tumas.

Dabar, po 30 metų, komu 
nistų demonstracijose neusiren 
ka daugiau 5 tūkstančių daly 
vių, nes pasitraukė veik visi 
ateiviai, jų tėvynes okupavus 
sovietams, gi socialistai sutrau 
kia keliolika tūkstančių.

Šiais metais pasitaikius ge 
ram orui, pajūryje žuvavo dau 
giau žmonių, negu dalyvavo 
pas komunistus, mat vyrai ap 
sisprendė, kad geriau pakve 
puolti grynu oru, negu dvokian 
čiam dūmais mitinge kiaušy 
tis bolševikų nudėvėtų melų.

Gi socialistų mitinge dalyva 
vo dar didesnis skaičius negu 
pernai metais. Teko pastebėti 
ir nemažai letiuvų, kaip; M. 
Krasinską. A. Gumbaragį, O. 
Mačiulaitį, J. Babilių, J. Kuud 
rotą, B. Žuklį, O. Grechaus 
kienę, K. Baliuką, B. Laucių, 
P. Kaupą, J. Valį, A. Kano

i Lietuviai advokatai
I* NEIMAN, BISSETT 
P & SEGUIN

1 Barristers, Selicitors,
* Notary Public.

‘ 35 Heyden Street
(netoli Bloor ir Yonge)

' Toronto 5, Ont.
Tel. OI ce WA 4-9501

Kės. BE 3-0978

A. E. M c K AG U E, Q. C. 
1 Barrister and Solicitor 

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394. EM 4 1J05. 
1008 Northern Ontar'o Bldg. 

330 Bay Street,

LIETUVIAI KURIA LIETU
VISKAS SEIMAS 

Savo laimei ir tauto* gerovei. 
Kai neranda lietuvaitėa savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
•u: G. Žilvitis. 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis ir patriotinis.

nsmure Rd., tel. LI 9-236G. 
Niagaros apylinkėje — pas 
Tėvą Barnabą Mikalauską, 75 
Rolls Ave. St. Catharines.

Jau sudarytas stovyklos va 
dovaujantis personalas, kurąs 
ruošia stovyklavimo užsiėmi 
mų programą. Pati stovykla 
vietė yra tobulinama ir geriau 
atitiks modernaus gyvenimo 
reikalavimus.

Sekančiuose ,,NL’’ nume 
riuose bus nurodyta, kokius 
daiktus pasiimti vykstant j sto 
vykią, o taip pat nuvažiavimo 
galimybės tiems, kurie negalės 
vykti savo priemonėmis.

3-čio psl.

pą, S. Paulauską, P. Stasiui; 
ir kitus.

Nors Urugvajaus lietuvių 
visuomeninį veikimą lyžtasi už 
valdyti parapijoniškos srovės 
žmonės, pasirodo, kad dar iš 
senosios kartos yra taurių so 
cialdemokratų r valstiečių 
liaudininkų dvasios veikėjų, 
apart pirmųjų visokeriopo 
spaudimo juos sunaikinti.

Australija.
LIETUVAITĖS IŠ PUNSKO

Laivu „Roma“ į Frementle 
atvyko iš Punsko lietuvaitė Ja 
nė Mazauskaitė, gimusi 1938 
m. Su ja drauge Australiją pa 
siekė dar dvidešimt penki ien
kai išeiviai. Jane Mazauskaitė 
į Perth atvyko pp. Liutikų rū 
pėsčiu, kurie apmokėjo kelia 
nę ir suteikė reikaingas garan 
tijas. Jokių giminių nei pažjs 
tarnų Australijoje J. Mazaus 
kaitė neturėjo. Tuo pačiu i 
Australiją atvyksta Janės Ma 
zauskaitės jauniusioji sesuo 
Anelė. Išvykti į užsienį iš Pu 
nsko J. Mazauskaitė sunkumų 
neturėjo, nes lenkai nori iielu 
viais atsikratyti. J. Mazauskai 
te gyvendama Punske, dalyva 
vo Punsko lietuvių chore, a 
žinėjo po Lenkiją, bet, išskj 
rus Punską, niekur nėra nuken 
tėjusi dėl pačios lietuvybės, 
nors niekur nesislėpė esanti be 
tuvaitė lenkų pilietybės. Pun° 
ko lenkai ne kartą lietuvius ap 
mėtę akmenimis. Atvykus lietu 
viui kunigui į Punską, lenkų 
spaudimas žymiai sušvelnėje.

Bendruomenės atstovui Ja 
ne Mazauskaitė visai atv.rai 
prisipažino, kad nors tepraė 
jo vos keletas dienų jai atvy 
kus j šį kraštą, bet jau spėjusi 
pajausti didžiausią skirtumą 
tarp gyvenimo Lenkijoje ir 
Australijoje, nekalbant jau 
apie Lietuvą, kuri gniaužiama 
dar kiečiau. Ji vis dar save klau 
sianti, ar nesapnuojanti, maty 
dama čia tokį gražų gyveni 
mą, kurį ji pavadino rojumi.

AUGŠTUOSIUS MOKSLUS 
BAIGĖ

Melbourno universitete me 
dicinos fakultetą baigė Kristi 
na Brėdikytė ir pradėjo dirbti 
Geelongo ligoninėje.

Gimusi 1937 m. Kaune ji 
pradžios mokslą ėjo Haua i D 
P stovykloje, Vokietijoje. Gim 
naziją baigė 1955 m., ir gavus 
Commonwealth Scholarship 
studijavo mediciną.

TAUTIETI, remk savąją 
spaudą.

Skaityk Nepriklaus. Lietuvą,

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA“

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dunda* St. West. Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Kasos valandos:
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 

išskyrus šeštadienius ir sekmadienius,
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai penktadieniais ir pirmadieniai*.

kai pievos, lankos ir pakrū tolimiausių apylinkių. Dauge
miai pribarstyti įvairiaspalvių 
žiedų; kai visa gamta alsuoja 
aistringu meilės ilgėsiu ir mez 
ga naujo derliaus vaisius, ne 
gali likti pasyvus tame gyvy 
bės triumfe gamtos karalius— 
žmogus.

Lietuvoje nuo seniausių lai 
kų Joninių išvakarėse linksmin 
davomėsl ir ijdaigaudavorae.i 
J Rambyną ir Šatriją suplauk 
davo žmonių minios; degdavo 
laužai, vaidindavo, šokdavo ir 
dainuodavo.

,.Socialistinio turinio ir tau 
tinės formos“ Jonines gal ir 
šiemet okupantas paruoš XX 
amžiaus baudžaunininkams, bet 
tai nejbus tyras, lietuviškas, nuo 
širdus džiaugsmas. Bus lik 
forma, iškarpa, modelis: nes 
primenant Lietuvą ir lietuvių 
tautą, būtų pažeistas soclalis 
tinis (realybėje eiusiškasj turi 
nys. Koks lajoninis komunistų 
partijos sekretorius pungžlosis 
propagandinėmismelagystemis 

prieš apiplyšusių ir alkani; kol 
ūkiečių būrį keikdamas nepri 
klausomybės laikus ir girda 
mas vargšų kolūkiečių ,,laimiu 
gą“ gyvenimą.

Nors nepilną (juk esame ne 
tėvynėje) Joninių iinksmuma 
ir nuoširdumą galime turėti tik 
esą laisvuose vakaruose.

Pirmos Joninės 1549 m. 
įvyko Wellando lietuvių koIo 
nijoje. Tautiečių suvažiavo iš

Rado laiko aktyviai daly vau 
ti lietuviškoje veikloje. Skau 
tauti ji buvo pradėjusi Vokie 
tijoje. Lituanistinius kursus 
baigė pirmąja 1955 m. Daiy.a 
vo Melbourno tautinių šokiu 
grupėje. Universitete ji pnklau 
sė Australijos Liet. Studentų 
S-gai, prisidėdama pne veik 
los ir parengimų ir dalyvauda 
ma suvažiavimuose.

Rimgaudas Sližys baigė Mei 
bourno universiteto elektro - 
inžinerijos fakultetą baealauro 
laipsniu.

Rimgaudas gimė 1941 m. 
Kaune. Dar Vokietijoje lankė 
pradžios lietuvių mokyklą. At 
vykęs 1949 m. į Australiją bu 
vo primtas į šeštą klasę ir 3e 
kančiais metais perėjo į St. Be 
de’s kolegiją Mentone, kurią 
jis nepaprastai gerai baigė 
1956 m. Būdamas tuomet per 
jaunas, kad galėtų stoti į uni 
versitetą, jis dar turėjo pakar 
toti baigiamą kolegijos klasę. 
Pasirinko inžinerijos fakultetą 
kurį jis sėkmingai baigė. Jau 
nasis inžinierius šiuo laiku 
dirba S. E. S. įstaigoje.

Rimgaudas aktyviai dalyva 
vo lietuvių visuomenės gyv** 
nime. Jis buvo jūros skautu šo 
ko tautinių šokių grupėje ir bu 
vo Lietuvių Studentų S-gos 
Valdybos nariu.

GRAŽIAI PAMINĖJAS 
MAIRONIS

ALB Melbourno Kultūros 
Taryba v. Jono parapijos di 
džiojoje salėje surengė įspū 
dingą 100-jam gimtadieniui at 
žymėti atgimimo daniaus Nrai 
ronio akademiją. Jau pama'dų 
metu Melburno kapelionas 
kun. Pr. Vaseiis pamoksle ati 
tinkamai paminėjo Maironį. 
Salėn susirinko per 200 asine 
nų.

Ant padengto lietuviška bal 
ta linine staltiese stovėjo 
didžiulis Maromo atvaizdas 
kurį puošė graži gėlių pu j'.š 

lis jau buvo atlikę darbo sutar 
tis miškuose, kasyklose ir 
ūkiuose. O kokie nuoširdūs su 
sitikimai dėstėsi ir nenutrūks 
tami pasikalbėjimai tęsėsi besi 
dalinant įspūdžiais iš naujo 
krašto bei prisimenant Vokieti 
jos lagerius

Ačiū pasiryžėliams, kurtų 
dėka Joninių parengimai Wel 
iande nebuvo nutraukti iki 
šiam laikui. Plačioji visuome 
nė turėtų paremti savo atšilau 
kymu seną Wellando lietuvių 
bendruomenės tradiciją - Jom 
nes, kurios įvyks Wellande St. 
Stephen‘s Hall, Main St. E. ir 
Port Robinson Rd. kampas. 
Dėmesio wellandiškiams ir 
portcolborniečiams!

Programa šiemet bus aide 
lė ir įdomi: dalyvauja Clcve 
lando ir Detroito geriausios me 
nines pajėgos.

Į'Rambyną ir Šatriją mums 
keliai uždaryti, bet į Weiiai.dą 
visi keliai atviri. Tat, panelės 
ir ponios, prisiskynusios papar 
čių ir ramunių, o berneliai — - 
dobilėlių ir čiobrelių, birželio 
23 d. į Jonines Wellande. Čia 
pajusim Lietuvą su sodžiaus 
idilija, pagal poeto Balio Au 
geistino posmus:
O kai krinta rasa, piemenaitė 
basa iš laukų platumų gena 
bandą namo, ir jos žodžių 
dainos tam giliam ilgesy —

Tu esi!
J. P.

te. Akademiją atidarė ALB 
Melburno Kultūros Tarybos 
pirmininkas A. Krausas, pr. 
mindamas, kad PLB Vyriau 
šioji Valdyba paskelbė šiuos 
1962 metus Maironio melais.

Maironio akademija buvo 
su atsidėjimu paruošta, ios pro 
grama įvairi: deklaa.acijos, 
dainos, paskaitos, piano muzi 
ka ir plastika susijungė į gražų 
derinį ir įspūdingai nuteiai aka 
demijos klausytojus. P-lės Vai 
čiulytė, Rasa Žižytė kiekvieno 
programos dalyvio krūtinę pa 
puošė gvazdiku.

M. K. ČIURLIONIO MINĖ 
JIMAS MELBOURNE

Lietuvių Kultūros Fondo su 
ruošta M. K. Čiurlionį akade
mija — tai reta ir jos daly
viams atmintina meno šventė.

Akademiją atidarė L Kukū 
ros Fondo pirmininkas p. A. 
Mikaila paieikšdamas, kad nė 
ra statistinių davinių kuriame 
krašte gimsta proporcingai 
daugiau genialių asmenų. Bet 
gi tiesa, kad lietuvių tauta, ne 
būdama skaitlingų ir turtingų 
tautų tarpe, pasauliui Jave ei 
lę genialių vyrų, kaip Gedimi 
nas, Vytautas Didysis, Jonušas 
Radvila, hetmonas Chodkevi 
čius. Sunkiausiais tautai lai 
kais aplinkybių verčiami ge 
nialūs lietuvių kilmės vyrai kū 
rė svetimomis kalbomis, filo 
sofas Emanuelis Kantas — vo 
kiškai, poetas Adomas Mickc 
vičius — lenkiškai, rašytojas 
Fiodoras Dostojevskis — i>. 
siškai, o ir dabartinis Rusijos 
žymiausias kompozitirius saKo 
si esąs lietuvių kilmės.

Mikalojus Konstantinas Čiui 
lionis, mūsų laimei sav- gema 
lią kūrybą skyrė lietuvių tau 
tai, tuo būdu žmonijos kury 
bos lobyną praturtindamas mū 
sų tautos vardu. Jis gyveno ir 
kūrė mūsų tautinio atgimimo 
metu.

Piimąją paskaitą — M. K. 
Čiurlionis muzikas — skaitė 
Alena Karazijiene. Kiausyda

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonė* gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

TAUTOS FONDO AUKŲ 
VAJUS KANADOJE

Spaudoje jau buvo skalbta 
kad kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet yra vykdomas T 
F-dui aukų vajus visoje Kan-; 
doje. Vajaus tikslas yra teklti 
lėšas pavergtos Tėvynes lais 
vinimo reikalams. Visi Kana 
doje esantieji TF Skyriai, Įga 
lietiniai, o kur jų nėra, Apyl. 
V-bos, organizuoja savo apy 
linkėję visuotiną aukų rinklia 
vą, atsilankant į kiekvieno lie 
tuvio namus su aukų lapais, ki 
ne sudaromi prieš pradedant 
aukų Vajų ir kuriuose yra ra 
syti visi tos apylinkės lietuviai.

T. F-do atstovybė Kanado 
j c prašo visų TF-do Skyrius 
ir Įgalialinius aukų rinkliavai 
tvarkingai įvykdyti, o visus ge 
ros valios lietuvius prašo g«u 
šiai ją paremti, aukojant kas 
kiek išgali, bet aukokime visi. 
Jei dėl adreso pakeitimo aukų 
rinkėjas Tave neaplankė, siųsk 
auką laiške TF-do apyl. įga 
lietiniui, ar apyl. Valdybai, 
nes Lietuvos laisvinimas yra 
augščiausias mūsų visų tiks 
las.

Šiandien mes neturime Kirų 
ginklų, ar priemonių ją lais 
vinti, kaip lik laisvas tiesos žo 
dis Lietuvon ir visam lais-am 
pasauliui per radiją ir spaudą, 
nes tos dvi galybės formuoja 
viešą laisvo pasaulio opiniją, 
atskleidžia priešo propagand; 
ir melus ir yra okupantui oai 
sesnis ginklas, nei tankai. Tą 
sunkų darbą atlieka 1 F-d«s, 
tad spieskimės apie IT-dą ir 
jį remkime.

Lietuvos laisvė yra musų 
visų rankose. Kiek dirosimc— 
tiek bus atsiekta. Nenuleisk' 
me rankų, nežiūrint kaip sun 
kus būtų tas darbas ir kaip ii 
gai užsitęstų kova. Mūsų oo 
čiai 120 metų išbuvo rusų va 
rų pavergime, bet niekad ra- 
nustojo, kovoti ir laimėjo p .eo 
milžiną, laimėsime ir mes!

Aukų vajui pasibaigus, įzi 
vardės visų aukavusių Z dol 
ir daugiau, bus paskelbtos liet, 
spaudoje. Tat prašome, kad 
Tavo vardas ten nebūtų pia 
leistas.

Visus TF-do Skyrius ir įga 
liotinius, Vajų užbaigus, pra 
šome siųsti Centrui: 1. Aukot, 
sąrašus su įskaitomomis pavzr 
demis ir kiek aukavo, pankeli 
bimui spaudoje, 2. Liet. Pasų 
ir ženklų apyskaitą, 3. Pašto 
perlaidas V. Vaidoto vardu 
siųsti šiup adresu: 45 Cameo 
Cr. Toronto 9, Ont. 4. Lietu 
viai gyveną atskirai išsimėtę pc 
plačią Kanadą, prašome siųsti 
savo auką TF-do Centro Ats 
tovybei aukščiau nurodytu ad 
resu. Jums bus pasiųsti kvitai 
ar liet, pasai su įklijuotais ženk 
lais.
TF-do Atstovybė Kanadoje.

miesi jos, mes matėme M. K 
Čiurlionį pas savo pirmąjį mu 
zikos mokytoją — tėvą, vėliau 
kunigaikščio Oginskio orkest 
re, Varšuvos ir Leipcigo kon 
servatorijose. Matėme Čiurlio 
nį besimokantį, kuriantį, besi

Nukelta į 7-tą psl

Įvairūs siuntiniai
f LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Iš Kanados:
Siunčiame sudarytus ir apdraus-
paprastu ir OI O | įsipili tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-bių. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

VILNIUS 
LIETUVOS GYVENIME
Vilniečių leidžiama Dr. A. 

Šapokos knyga ,,Vilnius oi the 
life of Lithuania“ jau išėjo. 
Tai gražus ir labai svarbus mū 
aų sostinės .rfeikalu leidinys. 
Dabar siuntinėjama prenu 
meratoriams ir įteikiama šių 
dienų reikšmingiesiems politi 
kams. Kadangi tiražas leidinio 
yra tik du tūkstančiai, tai rin 
koje jį pasirodys mažame sKai 
čiuje. Ją galima bus įsigyti bir 
želio 23 d. vilniečių rengiamo 
se Joninėse Merrittone.

Inf. <

PO SVETIMU DANGUM...
Atkelta iš 5-to puslapio, 

jų ir stojo savanoriais į kajuo 
menės eiles bei partizanus gin 
ti laisvę. Jie apgynė tą laisvę 
ir ne vienas iš jų paauk ivo anl 
tėvynės aukuro savo b augiau 
sį turtą - gyvybę.

Tad atkreipkime į tai dc 
mesį, pasistenkime paremti 
skautišką jaunimą, padėkime 
savo aukomis jiems dalyvauti 
tautinėse skautų stovyklose, pa 
dėkime jiems vesti kovą dėl 
Lietuvos laisvės.

Mielas lietuvi, pasibels j ta 
vo duris L. S. B. Jambines 
Fondo įgaliotiniai Montrealy 
je, Toronte, Niagaros Pusiasa 
lyje, Kirklan-Lake, Londone, 
neišleisk jų tuščiomis ranku 
mis, o paskirk tam tikslui, kad 
ir mažą auką. Iš kitą Kam.dcs 
vietovių paskirtą savo auką 
įdėk į voką, siųsk LSB, |am 
burės Fondo Įgaliotiniui Kana 
d.u V. Gudeliui, 243 Highbiuy 
Ave., London, Ont.

V. Gudeelis.
LIETUVIŲ SKAUTŲ BRO 

LIJOS DŽIAMBORĖS
Fondą parėmė aukomis, po $ 
10: Hamiltono Liet. Skautams 
remti dr-ja, Hamiltono L. Na 
mų v-ba, Kredito kooptrnty 
vas ,,Talka’’ Hamiltone, Lmcia 
ir E. Cicėnai, Pov. Jurgutis, 
Vincas Barvydas. Jiems suteik 
tas Džiamborės Fondo gerada 
rio vardas; po $4: J. Danielių^ 
po $3: A. Šetikas; po $2: B. 
Simonaitis, Br. Jackevičius, F. 
V. Sniečkai, Pr. Gluosnys J 
Dubauskas, K Vaitekūnas, j. 
Račys, A. Saikus, J. Braz 
lauskas, A. Gudelis, 1. Bart 
kus, A. Macys, J. Perminąs, 
po $1.75: A. Kunigiška; po 
$1.50: Mrs. Babusis; po $1. 
25: D. Žekonis, J. Balčiūnus, 
po $1 : Laima Simonaitytė, M. 
Bruzgienė, Leščinskienė, K. 
Dubauskas, W. Ewans, Šap 
kus, J. Smith, St. Janavič.us,
O. Kudirkienė, K. Dalinda, L. 
Karbunas, Kiškienė, P. Šiuo 
pis, A. Medelis, V. Pelenas,
P. Šarūnas, Z. Zulpa, S. Ur 
banlas, pavardė neišskaitoma, 
J. Kasputis, P. Petrulonis, 23 
aukotojai aukavo mažiau kaip 
1 dol., jie suaukavo 8,75 dol

Visiems aukotojams Džiar 
borės Fondo vardu tariu .uc 
širdžiausią ačiū. Jūsų aukos 
padės lietuvių skautams vesti 
kovą dėl Lietuvos laisvės.

V. Gudelis, 
LSB Džiamborės Fondo 

Įgaliotinis Kanadai.
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MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS

Hamiltono lietuviu (Vysk. 
M. Valančiaus vardo šeštad. 
pradžios m-la birželio 9 a. už 
baigė mokslo metus. Ta proga 
10 vai. parapijos bažnyčioje 
buvo iškilmingos pamaldos. 
Klebonas pasakė tam Įvykiui 
pritaikytą pamokslą, kariu duo 
damas ir tėvams tuo reikalu pa 

irimo, kad ne saldainiais rei 
Kia vilioti vaikus lankyli ino 
kyklą, bet įtikinti juos, kad t ii 
pareiga. Šita mokykla, kaip ir 
kitos, reikalauja darbo ir pasi 
šventimo. Buvo bendrai mel 
dziamasi uz tėvus, mokytojus 
ir vaikus pavergtoj tėvynėj.

Po pamaldų parapijos salė 
je įvyko mokslo metų užbaigi 
mo aktas, pažymėjimų, dūva 
nų įteikimas, mokykloj vaikų 
chorelio dainos ir pasivaišini 
mas.

Šiemet mokyklos 8-tą skyrių 
baigusių buvo 5: B. Stuka.te, 
A. Orvidas, E. Bugaihskis, IX. 
Antanaitytė ir N. Tumailytt. 
Vaikams ir tėvams didelė p« 
garba, kurie per aštuonerius 
metus rodė prisii išimą ncluv 
kai mokyklai.

Mokykla, vadovaujama di 
delio patrioto ir prityrusio pe 
uagogo J. Mikšio, tarp Hannl 
tono lietuvių darosi kaskait p.' 
puliaresnė. Šiais metais mokyk 
lą buvo pradėję 180 vaikų, už 
baigė —■ 175. Nubyrėjimas la 
bai mažas, ir tai daugiausia dė’ 
persikėlimų. Mūsų neperdi 
džiausioj ir išsisklaidžiusioj ko 
Jonijoj šitas skaičius yra gana 
gražus. Praleistų pamokų ska. 
čius labai mažas. Mokiniai 
kurie nepraleido nė vienos pa 
mokos, gavo dovanas. Dėsty 
jų kadras susideda iš cenzu Iv 
mokytojų, kurie ir Lietuvoje 
tą darbą yra dirbę. Yra mcr.j 
tojų, pavyzdžiui, kaip ponu 
St. Slavinskienė ir M. Kvtda 
nenė, kurių mokykloje isdirb 
tų metų skaičių Kartu sudėjus, 
pereina per pusšimtį. Darbam ■ 
ir pamainoms keičiantis, kai 
tais tenka jieškoti ir pakaitalų, 
kur Hamiltone ir to aar galima 
lengvai surasti.

Kaip kiekvienos mokyklos 
egzistavimas, taip ir sites yra 
susijęs su išladomis. Tas maža’ 
metinis mokinių mokestis šitų 
visų išlaidų niekad nepaden 
gė. Visa mokyklos išlaikymo 
našta tenka parapijai ir k.ebo 
nui. Jei pažiūrėsime į pirmųjų 
Amerikos lietuviū ateivių įsi 
oriją, mes pamatysime, kad 
neginčytinai letuvišjkumą čia 
išlaikė parapijinės lietuvių mo 
kyklos. Kanadoje tą užduoti ai 
likti pasiėmė irgi ta pati mo 
kykla, kuri šiame krašte yri 
šeštadieninė.

Tam movymo darbui daug 
visokios paramos gaunama ir 
iš tėvų komiteto, kuris šiemet 
buvo ypatingai veiklus. Moky 
tojai labai dėkingi komiteto 
pirmininkei p-iai M. Žilvytie 
nei, kuri po iškilmių nusi.ezė 
mokytojus į savo nauįm pasta 
tytą gražų namą ir visus pavai 
šino įvairiais lietuviškais patic 
kalais. K. A*.

ŠJ ŠEŠTAD1ENJ VISAS 
HAMILTONAS

vyksta į St. Catharines Merri 
tton salę, kur vilniečiai ruošia 
tradicines Jonines. Kaip ir kie 
kvienais metais, taip ir Heme, 
bus labai graži programa. Ją 
išpildys iš New Yorko ,.Hū 
tos” ansamblis vad. muz. A 
Kačanausko. Savo reperlua.e 
svečiai iš JAV be lietuvių ko.n 
pozitonų kūrinių, taip pat lui< 
eilę pasaulinio garso muzikų 
kompozicijų, kurios taip pat 
bus išpildytos, pirmame „Rū 
tos“ pasirodyme, svetingos Ka 
nados žemėje.

Be to, bus praneštas rašinių

konkurso laimėtojas apie mū 
sų sostinę Vilnių. Į jį atsilie ė 
gražus būrys mokinių iš Kana 
dos ir JAV ir prisiuntė laba> 
gražių rašinių. Trijų pirmųjų 
vietų laimėtojams bus įteiktos 
piniginės premijos.

Joninių šventėje, vilniečia 
ms talkininkauja Hamiltono 
Sporto Klubas Kovas tad ir vi 
si hamiltoniečiai prašomi pa 
remti šią šventę, nes pusė gan 
to pelno, skiriama mūsų kolo 
nijos sportininkams, kurie jau 
rudenį vėl pradės treniruotes, 
tuo pačiu, turėdami daug išlai 
dų kelionėms, uniformoms, 
sporto įrankiams ir kt. išla. 
doms.

Programos pradžia 5 vai. 
45 mm. Po meninės dailės, nu 
ksmi šokiai, grojant V. Babcc 
ko orkestrui.
IŠVYKUS IŠ HAMILTONO 
ilgamečiui ,,Nemuno“ t-to vii 
kiukų v-ui V. Virbickui, vii 
kiukų vadovavimą perėmė se 
nesnės kartos skautas A. Tu 
maitis. Visus tėvelius, lurtn 
čius tokio amžiaus jaunuolių, 
prašome palaikyti ryšį su mi 
nėtu v-vu ir reikalui esant, 
nepašykštėti savo paramos 
šiam nedėkingam, bet iuuai rei 
kalingam darbui. Jaunuolis, ga 
vęs gerą piadžią taut, auklėji 
me skautiškoje šeimoje, pasi 
liks ir ilgesnį laiką lietuviškoje 
bendruomenėje. Taigi duokim 
jaunimui progos pačioje pra 
džioje įsijungti į lietuviškas or 
ganizacijos iki jis pats pradės 
blaiviau protauti apie musų 
taut, interesus, apie reikalą iŠ 
likti lietuviais ir puoselėti mū 
sų tautinę kultūrą. Iš prakti 
kos yra patirta, kad jaunuo 
liai pradžioje neįsijungę į lietu 
viską darbą, sulaukę 15—lč 
m. amžiaus, jau nebepritampa 
jokiai grupei. I aigi duokim 
gerą pradžią kol dar galima 
priversti, o vėliau jie patys bus 
dėkingi. Įsitraukę į organiza 
cinį darbą, jaus negarbu 
likti. Nebenorės atsiskirti nuo 
sudaryto draugų būrio, kurie, 
savaime aišku, bus lietuviai.

Išvykusiam jaunučių v-ui V. 
Virbickui, ilgą laiką gražia' 
tvarkiusiam jaunučių būrelį, 
linkime geriausios sėkmės as 
meniškam gyvenime, o taipo 
gi išreiškiame nuoširdžiausią 
padėką už paukotą laiką, taip 
svarbiam reikalui. V. P.

visi perskajtykim:
Būtinai visi perskaitykim 

nepaprastai įdomią H. d aut 
vaisienės knygą - atsiminimus 

iš tremtinių gyvenimo Sibire 
pavadintus „Tautų kapinynus 
Sibiro tundroje“, 135 pi. J?, 
pių, kaina $1.25.

Knygą galima gauti Hunui 
tono parapijos knygyne pas p 
Pleinį ir pas platintoją K. 
koševičių, 30 Ontario N. Va 
skambinus telefonu JA 2-5827 
knyga bus pristatyta į namus

Iš provincijos prašantiems 
ir atsiuntusiems pinigus ar Mo 
ney orderį, knyga bus atsiųsta 
paštu.

Be to, pas platintoją K. Lc 
koševičių, galima gauti Vasa 
rio 16-tosios akto signalai o 
prof. S. Kaino atsiminimų kny 
gą „Lietuva Budo“ I tom<j, 
knygos kaina $5i50 ir knj g 
nėšių karaliaus Jurgio Bielini 
sūnaus, Kipro Bielino atsimini 
mai, „Dienojant“. Kaina $6.00 
ir antrą tomą „Penktieji Me 
tai” kaina $6.00.

K. Lukoševičius.
DU LAIŠKAI 

pavėlavo pasiekti „Nepr. Lie 
luvos“ redakciją, nors, atrodo 
buvo išsiųsti tinkamu laiku. 
Ypač nemalonu, kad nebuvo 
gautas savo laiku pranešimas 
apie Birželio minėjimą.

NIAGAROS PUSIASALIS

V1LN1ĮCIV JONINĖS

— —     r-   —•    »L._ . ■—

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

St. Kairys. LIETUVA BUDO. Apie tautinį sąmonėjimą. $5.50 
K.Bielinis. DIENOJANT. Apie spaudos draudimo laikus. $6.00
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I
 TAUPYK IR SKOLINKIS |

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., ' į 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės. į į

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. i Į

Pilnas čekių patarnavimas. I '
Darbo dienos: ' 'Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. K

; Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. ; J
’ 20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575; ;
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Nors dvidešimt metų Vii 
niaus krašto lietuviai buvo at 
skirti nuo Laisvosios Lietuvos 
brolių ir sesių, tačiau jie pajė 
gė išlakyti savo kalbą, hetuvič 
ką kultūrą, lietuviškus papro 
čius, nežiūrint lenkiškos poiici 
jos persekiojimų, uždarymų 
lietuviškų mokyklų ir orgmi 
zacijų, trėmimų į koncentmci 
jos stovyklas ar Lenkijos gilu 
mą.

Į tą didelį spaudimą, į len 
ko imperialisto pasikėsinimą 
nuslopinti ir išrauti su šaknim 
„litvamanų*’ tikslą — susijun 
girną su Laisvosios Lietuvos 
'broliais — Vilniaus krašto 
lietuviai visuomet atsakydavo 
tvirtu smūgiu, atviromis cle 
monstraci jomis, subuvimaio, 
įvairiais parengimais. Prie jų 
riklausė ir Joninės. Ypatingi- 

atmintinos yra 1927 m. Lietu 
vos vėliavos iškėlimas Gedimi 
no kalne a. a. Prano Žižmaro. 
Mūsų trispalvė didngai plc ė 
savo virš pavergtos sostinės, 
nes nei policija, nei atvykę 
gaisrininkai, per keletą vaian 
dų, neįstengė jos nukelti .mo 
kunigaikščių bokšto.

Ir šią nelygią kovą lietuvis 
laimėjo: dalis Vilniaus krašto 
grįžo prie savo motinos, nore, 
ir neilgam, nes klastingas rylų 
priešas, vėl užplūdo musu 
kraštą, kartu pavergdamas Lir. 
luvos sostinę. Tiesa, lietu. <s 
narsiai gynė prabočių žernę, 
čiau buvo parblokštas tik ii 
žiškai stipresnio priešo. Bet ko 
vojanti tauta nežūsta. Nežur 
ir Lietuva, persunkta partiza 
nų krauju, apklota jaunom 
krūtinėm, dengusiom didingą 
kunigaikščių kraštą.

Tad ir mūsų šventoji parei

ga, gyvenant laisvame krašte, 
yra aktyvus įsijungimas j kovo 
tojų eiles už visą etnografinę 
Lietuvą, o ypač Lietuvos sird) 
Vilnių, į kurį kėsinasi vėl ien 
kas ir gudas. Ne ginklu ranko 
se. Bet didinga tautinė demons 
tracija, įjungiant į jos eiles 
jaunąją kartą, nemačiusią sene 
lio Vilniaus, o pažįstančią jį 
tik iš knygų, gražių legendų, 
tėvų pasakojimų.

Ir tam graži proga atsiran 
da kiekvienais metais rengia 
mos Vilniečių Joninės — Jau 
nimo šventės, kada Vilniaus 
krašto lietuviai Kanadoje, 
nors kelioms valandoms, nuke 
lia mūsų tautiečius į Lietuvos 
sostinę. Šiemetinės Joninės 
yra neeilinės. Jos bus atžymė 
tos Maironio metais, tuo Lie-u 
vos Dainium, kuris jaunimą 
ragino į kovą, kuris garsino 
sostinės vardą.

Iš anksto džiaugiamės, kad 
Joninėse susilaukėme laikinio 
kų iš jaunimo organizacijų — 
Hamiltono LSK Kovas, kad 
į paskelbtą konkursą -rašinį 
apie Vilnių, atsiliepė gražus bu 
rys jaunimo iš JAV n Kana 
dos. Tas užtikrina sėkmingą 
ateities darbą, tas priduoda 
naujų jėgų, kovoje už Vilnių.

Ta pačia proga, sveikiname 
Rūtos ansamblį su jo vad. mu 
ziku A. Kačanausku iš New- 
-Yorko, reikšdami iš anksto vi 
siems atvykusiems vilnietiŠka 
ačiū, už parėmimą mūsų tiks 
lų-

Tad iki pasimatymo Vilnie 
čių Joninėse St. Catharines 
Merriton salėje birželio mėn. 
23 dieną.
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos

Kanados Krašto Valdyba.

LIETUVIAI VEIKIA VI. . .
Atkelta 

sielojantį lietuviška kūiyba 
priespaudos metais.

Antrą paskaitą skaitė Aldo 
na Čiurlionytė - Cininienė, ku 
rioje prelegentė palietė savo 
didžiojo dėdės — M. K. Čiur 
lionio gyvenimą, ypač išryskin 
dama Čiurlioniu šeimos tarpu 
savę meilę, meilę lietuvių muzi 
kai.

Trečia paskaita dailininko 
p. A. Vaičaičio, kurios metu 
dalyviai buvo supažindinti su 
Čiurlionio tapybiniu menu. Pas 
kaitai talkininkavo N. Bruku 
nas, ekrane demonstruoda 
mas spalvotas Čiurlionio kuri 
mų reprodukcijas ir jas trum 
pai apibūdindamas.

Pianistė Rūta Švambarytė, 
tarsi neduodama nutrŪKli tai 
gražiąjai gijai apie M. K. Čiur 
lionį, paskaitų protarpiuose pa 
skambino M. K Čiurlionio 
„Mazurką“ ir „Ruduo*’, o aka 
demiją baigė „Nokturnu“.

— L. Zarembaitė Austrai 
jos sveikatos tarnyboje. Pi r

iš 6 psl.

nai baigusi Sydney unive-rsite 
to odontologiją Laima Zarem 
bailė pasirašė sutartį su Aust 
ralų sveikatos departamentu, 
sutikdama tarnauti kaip kėliau 
jauti mokyklų dantų gydytoja 
Australijos N. S. W. kiašto gi 
luinoje. Šioje tarnyboje Zarem 
bailė (ji ir veikli letuvuj visuo 
menininkė) dirba nuo šių metų 
pi adžios.
Venezuela.

GRAŽIAI VEIKIAS 
LIETUVIS

Venezuelos vietovėje Gua 
rico srities gydytoju (medico 
rural) yra pokarinis ateivis, 
dr. Jonas Hermanavičius. 1>“ 
simtį metų cjhbdarrras toj si 
ly įgijo didelio populiarumo.

Dr. HermanaviČiaus žm na 
Zigfrida yra dantų gydytoja, 
o duktė Irena studijuoja biolo 
giją, sūnus Omar-Jonas lanko 
mokyklą.

Pp. Hermanavičių šeima 
gražiai atstovauja lietuvių var 
etą tolimoje Venezuelo’e.

GP 2-5

APATINIAI-KOJINĖS-T-MARŠKINIAI

K. Bielinis. PENKTIEJI METAI. Apie 1905 metų 
revoliuciją....................................................................... $G 00

H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO
TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 

Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI.......................................$2 00
P. Jurkus. SM1LGAIČIŲ AKVARELĖ..........................$1.00
S. Gira. BUENOS AIRES.................................................. $2.00
J. Švaistas. GYVENIMO MAGIJA..................................$1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas........................$3 00
J. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50 
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 60 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ....................... $ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI......................... $4.00
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai................................................... $5.00
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės............................... $3.00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai...................................... 25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ......................6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS............................. 1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai...................... $3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS.....................5.00
Fr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA...................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS..........................1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas...................................... $3.00
Selected Lithuanian. SHORT S’fORIES............................. 5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS...................................... 2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ........ $1.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po............................$2.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS.................................... $L50
Dr. A. šešplaukis. PRATIM1NĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................................ 4.06
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS..............................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ L00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas................... $3.00
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ...............$ 4.tiJ
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas........... $3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas.........$1.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota................................................ $ 3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka................................. $ 1 vj
A. Giedrius. PASAKĖČIOS................................................ $2.0j
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDA. Romanas. . .$ 3.00 
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS............................................ $3.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA,

iliustruota.................................................................................... $2.50
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLE1VYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu..................................  $2.00

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI......................................................... $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ............................... 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........................... 2.00
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ................................................................................3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ........................................................... 0,50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS............................... $ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... l.oP
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE..................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.06
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................$3 00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ......................... 0.50

°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................ • •............ 1.00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00 
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ....................... $ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ......................................................... $ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................$ 0.75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS........................................ $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0 25

Dr. J. Balys. LIETUVIŠKOS PASAKOS......................$2.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS........................................ $5.00
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS................... $2.50
Ig. Šeinius. KUPRELIS ...... ............................................$3.00
Ig. Šeinius. Vyskupas ir velnias...................................... $ 3.00
A. Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS........................$3.00
J. Vadis. OKULT1NIAI PATYRIMAI.........................$2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS...................... $3.00
B. Daubaras. NERAMU BUVO L. ALĖJOJ................$ 2.00
A. Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS....................$2.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS................................ $2.00
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS.......................................... $ 5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS..................................... $ 3.00
A. Koestler. NULIS IR BEGALYBĖ.............................. $2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARELĖS..................... $5.00
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI.......................................... $ 2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS.............................. $2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO.................................$2.00
J. Gliaudą. ORA PRO NOBIS........................................$4 00

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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LaSalle miesto 50-tmečio sukaktuvių proga 
šventės Komitetas kviečia lietuvius festivaliu

FESTIVALIS ĮVYKS Šji SEKMADIENI, BIRŽELIO 24 DIENĄ, 8 VALANDĄ VAKARO, CENTRE CIVIQUE, CENTRALE IR CHEMIN LATOUR GATVIŲ KAMPE. 
LAi>AL LEJE. Festivalyje dalyvauja* Lietuvių tautiniai šokiai, vedami JUOZO PIEČAiČIO, Aušros Vartų choras, vedamas ALEKSANDRO AMBROZAIČIO ir solistai: 

op. sol. E. KARDELIENĖ ir pianistas K. SMILGEVIČIUS; Dalyvauja taip gi ukrainiečių ansamblis, ir Verduno choras. Visi kviečiami šiame festivalyje dalyvauti.

MOKT|REAL JAUNIMO KONCERTAS!!!
ši ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO 23 DIENĄ, 6 VALANDĄ 
PO PIETŲ, AUŠROS VARTŲ SALĖJE KONCERTUO

KANADOS MIN1STERISLASALLE ŠVENČIA 50 
METŲ SUKAKTUVES
50-ties metų LaSalle miesto 

sukaktuvėms švęsti yra patiKir 
ta birželio mėnesio 17-24 die 
nų savaitė. Sukaktuvėms pa 
žymėti yra išleista leidinių ir 
specialių laikraščio laidų.

Šventė pradėta birželio 17 
dieną iškilminga eisena per La 
Salle miestą — su orkestrais 
ir ilgiausiomis virtinėmis auto 
mobilių.

Miesto meras, Dr. Maurice 
Lacharite, į LaSalle gyvento 
jus kreipėsi specialiu atsišauki 
mu, kuriame sako: LaSalle mi 
ni penkiasdešimtąsias sukaktu 
ves. Penkiasdešimties metų su 
kaktuvės >— ne! kasdieninis re,įs 
kinys. Jis rodo visą pusės am 
žiaus mūsų miesto pažangą. 
Sukaktuvių šventei vesti yra 
sudarytas specialus garbingų 
asmenų komitetas. Didžioji su 
kaktuvių savaitė jo yra orgam 
zuojama piliečių piliečiams. 
Tai bus visu gyventojų šveu 
tė. Visi šventėje turi teisę da 
lyvauti. Gražiai vedama šventė 
pasitarnaus mūsų vardui pro 
vincijoje ir visoje Kanadoje. 
Šventė pažymės ir pagerbs 
miesto statytojų - pionierių 
daubą ir jų geras pastangas. 
Mūsų šventė turi būti giaži. 
Laimingų 50-ties metų sukak 
tuvių visiems, — pareiškė me 
ras Dr. M. Lacharite.

Visą savaitę, visas 7 dienas, 
bus vykdoma sukaktuvinė pro 
grama, kuri birželio 24 d., sek 
madienį, bus užbaigta etninių 
grupių koncertu. Jame daly 
vauja ukrainiečiai, prancūzai 
ir lietuviai — mūsų tautiniai 
Šokiai, vedami J. Piečaičio, 
AV choras, vedamas muz. A. 
Ambrozaičio, op. sol. E. Kar 
delienė ir pianistas K. Smilge 
vičius.
• Dr. Br. Povilaitis su Ponia 
šj savaitgalį viešėjo Montrea 
lyJe-
• Ponia Ivanauskienė gulėjo 
ligoninėje, kur jai padaryta 
operacija; namie baigia sveik 
ti.
• V. Žižys šį savaitgalį išvyks 
ta į Toronto, kur, be kitų už 
davinių, apžiūrės ir projektuo 
jamas NL pirkti mašinas.
• Juškevičius - Miller Jonas, 
jr., susilaukė antrą sūnų.

Dr. J. ŠF.MOGAS

5441 Baunantyne, Verdun.
Pirmadienį ir Į 
ketvirtadienį | ^--4,7—9 p. m 

antradienį ir I „ penktadienį Į * P' m‘

trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 5-9582.

Sj ŠEŠTADIENJ JAUNIMO 
KONCERTAS

Aušros Vartų salėje šį šeš 
tadienį, birželio 23 dieną, 6 v. 
po petų įvyksta Op. sol. E. 
Kardelienės muzikos mokinių 
koncertas, kurame dalyvauja 
20 jaunuolių, pianistų ir daini 
ninkių, berniukų ir mergaičių. 
Visi jie skambins ir skambinda 
mi dainuos. Taip gi bus ir solo 
dainavimo. Koncertas žada 
būti įdomus. Visi lietuviai ma 
loniai laukiami koncerte atsi 
lankant.

IŠKILMINGOS 
LAIDOTUVĖS

Magdalenos Juškevičienės 
laidotuvės, nors vyko darbo 
dieną, bet buvo iškilmingos ir 
žmonių dalyvavo palyginti la 
bai daug. Pamaldas laikė kun. 
J. Bobinas, asistuojamas kun. 
F. Jucevičiaus ir dar vieno ku 
nigo. Pamaldos buvo iškilmin 
gai apstatytos. Pamaldų metu 
giedojo trio lotynų kaiba. į 
kapus velionę palydėjo didelė 
eilė mašinų. Tiktai sūnus Jo 
nas, kuris serga pasunkėjusiu 
augštu kraujo spaudimu, nega 
Įėjo dalyvauti. Jis ir dabar dar 
gydosi ligoninėje.

Į kapus nulydėjo Klebonas, 
kuris mirusiosios šeimos vai
du visus laidotuvių dalyvius 
pakvietė į Šv. Kazimiero svs 
tainę gedulingųjų pietų. Čia 
prisiminta velionė kaip šimpa 
tinga, maloni ir Švelni asme 
nybė, paslaugi visiems reika 
lams.
• Policininkas lietuvis J. Ast 
rauskas už gerą tarnybą pake! 
tas j seržantus.
• M. Vaišnoras dirbtuvėje su 
sižaidė ranką ir buvo nuvežtas 
į ligoninę pirmos pagalbos.
• 600 prancūzų mokytojų at 
leisti iš darbo dėl senatvės, be; 
spėjama, kad jaunų priėmimas 
mokyklų komisijai pig>au atsi 
eis išlaikyti.

Dr. V G1R1UN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. A. O. JAUGEI.IENĖ

Dantų Gydytoja 
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A„ B. C. L.,

168 Notre Dame East, 
Suite 206

Tel.: UN 6-2065
Tel.: 671-7494, 7—9 v. v.

JA 20 JAUNUOLIŲ - PIANISTŲ, PIANISČIŲ IR DAI 
N1N1NKŲ.

VISI LETUVIAI MALONI AI KVIEČIAMI ATSILAN 
KYTI J ši JAUNIMO KONCERTĄ.

lankius jam pas lietuvius, pa 
sisakė, kad jis jau nekaltą yia 
pasisakęs, kad jo vyriausybe

Canadian Petrofina Ltd 
1015 BEAVER HALL HILL 

MONTREAL 1, P. Q.

J IEŠKO
Aktyvaus bei energingo kuro alyvos pardavėjo. 

Montrealio apylinkėje. 
Gera proga tinkamam asmeniui.

Teirautis raštu (angliškai ar prancūziškai) arba skambina:
MR. G. O. DOIN 

Manager — Fuel Oil Department. 
UN 6-9854.

baltijo valstybių okupacųos ir 
i kolonializmo klausimą, gaus 
V kitų valstybių paramą savo }na 
a šui ir iškels reikalavimą, ka .1 
X Sovietų Rusija iš Pabaltijo 
g valstybių pasitrauktų su visu 
o savo okupaciniu aparatu.
£ TORONTO LIETUVIŲ
£ EVANG. LIUTERONŲ

PAMALDOS
S įvyks š. m. birželio mėn. 24 d.
K 1 vai. pp. Išganytojo bažnyčio 
į je, Bloor ir Indian Road g- 
| vių kampas. Pamaldas atiai 
| kys kun. A. Dumpys iš Dėt 
į roito. Maloniai kviečiame To 
S ronto ir apyl. gyvenančius eva 
» ngelikus gausiai dalyvauti pa 
' maldose.

Žino

112.

Stanbažnyčiai J.
V. Stankevičius po
J. Stankevičius 17

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Piknikas pasisekė labai ge 
rai. Atsilankė apie 309 
nių. Pelno 288.90 dol.

Rinkliava mišių metu 
88 dol.

Aukavo 
kevičius ir 
25 dol. ir 
dol.

Ketvirtadienį Dievo Kūne 
šventė. Iškilmingos pamaldos 
ir procesija nukeliama į sek 
madienį.
• Ponia Žižienė savaitgalį iš 
vyksta į New Yorką.
• 1961 metais Kanadoje buvo 
32,500 gaisrų, kurie padarė 
apie 130 mil. dol. nuostolių.
9 Emigravo iš Kanados j JAV 
1961 m. 47,470 asmenų, kurių 
apie 30,000 buvo gimę Kana 
d oje.
• Vėžio liga sergančiųjų gy 
dymui draugija kovai su ta liga 
pasiryžusi šiemet gauti 350, 
000 dol. aukų, nes jai reikia 
gydyti apie 70,000 vėžio liga 
sergančiųjų.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
Park Extension 12 butų po 4 
atskirus kambarius, 100’ pločio, 
statyta 1947 metais, nuominin 
kai apsišildo. Pajamų $9.000.

Kaina $65.000.
Geros pajamos.

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos 

Sąskaitos „Lite“ Nr. 752. 
P. Adamonis, RA 2-2472. 
« “ “ "

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Ketvrtadienį — Dievo Kū 
no šventė. Šia proga mūsų 
bažnyčioje bus šv. mišios ir va 
kare 8 vai.

Sekmadienį, sumos pradžių 
je mūsų bažnyčioje įvyks iš 
kilminga Dievo Kūno piocesi 
ja. Joje dalyvauti kviečiamas 
in corpore A. V. parapijos ko 
mitetas.

Tuokiasi Bernardas Geležiu 
nas su Rozalija Anužyte, abu 
AV par. Algirdas - Leonas Ja 
saitis, Apreiškimo parapijos, 
Brooklyn, su Felicija - Birute 
Siideravičiūte.

Aukų parapijos reikalams 
paskutinį sekmadienį suaukota 
158.85 dol.

Vyskupas privalo aplankyti 
savo diocezijos parapijas kas 
penktuosius metus. Šia proga 
apsilankė mūsų parapijoje Jo 
Eksc. vysk. Belanger su Ark1 
vyskupijos ekonomu kan. D; 
lorme. Svečiai, aplankę para 
pijos pastatus, patikrinę pa 
rapijos knygas, išsikalbėjo pla 
čiai apie Aušros Vartų parapi 
jos reikalus. Vizito pabaigoje 
klebonijoj, vyskupui pagerbti 
šia ypatinga proga, įvyko iškil 
minga vakarienė, kurioje da 
lyvavo parapijos komiteto na 
riai. Svečiai džiaugėsi mūsų 
parapijos gražiu tvarkymusi.

Tėv. Alg. Kėzys, S.J., iš Či 
kagos, vykdamas į Belgiją te 
ologinių 
gilinimui, lankėsi AV parapi 
joj. Gen. M. Rėklaitis, atosto 
gaudamas, aplankė savo gimi 
naitį Tėv. J. Borevičių.

Taryba.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Birželinės pamaldos laiku 
mos kiekvieną rytą po 8 v ai. 
mišių.

Choro bendra ir paskutinė 
šio sezono repeticija bus šį 
trečiadienį, 7.30 vai. vak. mu 
zkos studijoje.

Vaikučių choro bendra re 
peticija bus šį penktadienį, 6. 
30 vv. muzikos studijoje. Vai 
kučiai ruošiasi meninei prog’a 
mai, kurią jie išpildys Vaikų 
kongreso metu Niagara Falls.

Kongresas vaikų prie Niaga 
ros krioklio bus birželio 30 d. 
Kongreso programoje numau
ta šv. mišios šv. Onos oažny 
čioje, 1740 Buchrnan Avė. - 
12 vai.; vainiko padėjimas 
prie Nežinomojo Kareivio pa 
minklo; iškilmės Victoria par 
ke; pietūs prie Niagaros kriok 
lio ir meninė dalis auditorijoje.

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORKAS
DANTŲ

Vakarais
pagal

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 

susitarimą.

studijų tolimesniam

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235 
Namų tel.: MU 1-2051.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 
Dr. R. CHARLAND 
78 St. Joseph Blvd. W.

V! 2-9958
£$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&I s| Dr.E. Aiidruk ait ml
f 956 SHERBROOKE E. ; ■

5 Tel.: LA 2-7236

Arch Realties R'd.
Pr. Rudinskas, H U 1-2957.

2415 Park Row East, N. D. G.
Sklypai, namai, prekybas ir 

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 901 

UN 1-8933

į ADVOKATAS 
į JOSEPH P. MILLER,

B. A., B. C. L. |
Suite 205 £

168 Notre Dame St. E. v 
• UN 6-2063 ir UN 6-2064 | 

L Resid.: 40 Lafleur
LaSalle. DO 6-1570 $

PIRM. J. D1EFENBAKER
Užpirkti 2 nauji namai tiks 

lu praplėsti parapijos automo 
biliams statyti sklypą. uo^u 
menlai tvarkomi. Užpirkti na 
mai College gatvėje, nr. 999 
ir nr. 997. Šios nuosavybes, 
kaip ir anksčiau nupirktos, tie 
Slogiai ribojasi su jau daba, 
turima parapjos nuosavybe. 
Užpirktųjų namų kaina — $ 
33,000. Turint omenyje nau 
jos klebonijos statybą, sklypo 
praplėtimas yra ne tik reikalin 
gas, bet ir būtinas.

„Aušros“ vadovaujama st- 
vykia bus nuo lieepos 29 a. 
iki rugpjūčio 12 d. Bus pri 
imami berniukai ir mergaitės 
nuo 7 metų amžiaus. Kainos 
už stovyklą — panašiai kaip 
ateit, vadov. stovykloje. Re 
gistruotis prašoma jau dabar.

„AUŠROS” ŽINIOS
L Jurcevičius išsikovojo Ke 

nados Imtynių (Wrestling! 
čempionatą. -Prieš porą mene 
šių jis dalyvavo Ohio valsty
bės pirmenybėse, kuriose išsi 
kovojo aukso medalį ii New 
Yorke — IV-tą vietą.

ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS

Š. Amerikos XII-jų Sporto 
Žaidynių Lengvosios aletiko® 
pirmenybės įvyks Toronte l-e 
pos 7—8 dd., York Memorial 
stadione (Keel & Eglintcn). 
Fasko ir Kanados Sporto Apy
gardos pavesta, pirmenybių 
įvykdymu rūpinsis „Aušra". 
,Pi.rmer(y berte ękd|yvaus Čika. 
gos, Clevelando, Detroito 
New Yorko, Bostono, Rocheo 
terio bei Kanados sporto klu 
bai. Kadangi dauguma lengva 
atletų yra jauniai, todėl jiems 
reiks parūpinti nakvynes. Su. 
mos, galinčios apnakvindinti 
mūsų svečius, prašomos pa 
skambinti J. Bukšaičiui (RO 
2-1649), J. Bilkiui (LE 6- 
4914) arba į Pr. par. raštinę 
(LE 3-0621).

Liepos 7 d. Prisikėlimo ea 
Įėję įvyks sportininkų u jau 
mmo susipažinimo vakaras. 
Tiek į šį vakarą, tiek į rungty 
nes visi mielai kviečiami.
• Tuokiasi VI. Jokūbaitis sv 
Margarita Baršauskailc (Br<- 
nsky); John C. L. Stephens 
su M. Dalia Treigyte.

REIKIA DARBININKŲ
— vyrų, moterų, jaun.ino — 
uogoms ir daržovėms nuimti. 
Suinteresuoti pirmad. rytą. 6 
vai. jau laukia Lablowe St., 
į rytus nuo Runnymede, pasi 
ėmę darbo rūbus ir maisto vie 
nai dienai. Atlyginimas — nuo 
75 et. į vai. Darbininkai ryti 
paimami ir vakare grąžinami 
j miestą. Vykstant, turėti pa 
ruoštis kortelę su savo pat ar 
de, adresu ir telefonu.

TORONTO LIETUVIŲ 
prekybininkų, pramonininkų 
ir amatininkų s-gos „Verslas“ 
valdyba yra pasiryžusi sude»y 
ti iš verlininkų gyvenimo fil 
mą. Jau renkama tam filmai 
medžiaga — abonentai. Tą už 
davinį vykdo verslininkas p. 
Janušauskas.

LIETUVIŲ RADIJO 
prekybos bendrovė „High- 
-Ton Radio Ltd., kurią pask.J 
tiniu laiku tvarkė pp. Ozalas ii 
J. Preikšaitis, užsidarė ir pa 
skelbė bankrotą.

<; 1082 Bloor W., Toronto 4 T 
v (į lytus nuo Dufferin St.)

• Muz. St. Gailevičius persi 
kėlė į kitą Lutą. Dabartinis ad 
resas yra: 722a Annette St. 
Toronto 9, Ont. Tel. RO 5-

"" 4885.
TORONTO VERSLININKAI

Pp. Bleizgiai, kurie a.tKu 
čiau turėjo Toronte „AHantic“ 
valgyklą, nuo birželio pirn. 
perėmė - pu ko 130 vietų mo 
dėmų ir liuksusiškai įrengta 
xefstoraną pagrindinėj Toron 
to gatvėj (355 Bloor Str. W.. 
Tai vienintelis dabar didesnis 
restoranas Toronte lietuvių 
rankose.

ir

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis A V 8-2352.

Po 6 vai. PO 7 6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje, 
šiokiadieniais: 1451'Crawford Bridge Ave., Verdun: 

pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai;
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.

3907 Rosemount Blvd. (W. of Pie IX) : trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3 iki 8 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 v.
Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską, 

Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2 2472, 
kitu laiku — tel. II U 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, UN 6-2065. Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

TAISAU IR DAŽAU

LENGVAS MAŠINAS. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Šulinskai.

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

DĖMESIO!
Spėju ateitį iš kortų ir rankų. 
Kalbu ir kitomis Europos Kai 
bomis. Kreiptis nuo 9 vai. ry 

to iki 10 vai. vakare.
Mrs. Blake.

3487 Notre Daine W„ Mtrl.
Telef. WE 5-0079.
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